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ЗОРА Е !

Голямата лъжа за Европа
Най-значимото събитие 

след отминалите избо-
ри за Европейски парла-
мент е вече факт. На 16 

юли за председател на Европейска-
та комисия бе избрана Урсула фон 
дер Лайен. Както самата тя заяви – 
първо е европейка и чак след това – 
германка. 

Родена в Белгия, живяла в САЩ, 
бивш министър по семейните въ-
проси, по труда и социалните грижи 

и министър на отбраната при кабинетите на г-жа Меркел, тя бе 
избрана с 383 гласа срещу 327 – против и 22 – въздържали се. 
Според председателя на ПЕС Сергей Станишев, значителна гру-
па от социалистите е подкрепила нейният избор, което му давало 
основание да следи за стриктното изпълнение на обявената от 
нея програма в една 30-минутна реч пред избраниците в но-
вия ЕП. 

Няма да преразказваме и преповтаряме основните й акцен-
ти. Там, както се полага, оптимизмът доминира, а горчивото и 
сладкото се редуват, понякога до невъзможност да бъдат пре-
глътнати. Застъпница на идеите на Сорос и неговото Отворено об-
щество Урсула фон дер Лайен ни обещава задължителна рати-
фикация на Истанбулската конвенция, дълбочинна реформа 
на Дъблинските споразумения и утвърждаване на Пакта за 
миграция като еманация на хуманността. Тя обосновава тези 
си намерения с идеала за една силна Европа, която задължител-
но трябва да е единна. Нещо повече, баронесата заявява, каквото 
и да означава това, че ще застане срещу всеки, който се проти-
вопоставя на този принцип. Като юридически инструментариум 
тя посочва, че ще разчита на налагане на решения с квалифи-
цирано мнозинство. Няма защо да разсъждаваме като как се по-
стига то. 

На стр. 2

Борис Цветанов

П
итал съм Борис Афанасиев, за кого-
то е този разказ, не е ли несправедливо 
всичко това? Той, литераторът, един от 
основателите на списание „Факел”, от-

говори с думите на Омар Хаям: 
Ти пренебрегнат си и без награда. Забрави.
А дните отминават. Пак забрави…
Небрежно вее вятърът: Жизнената книга 
отгръща  на неудачна страница… може би.

За всички, които ще се хванат да оспор-

ват написаното по-долу – искам да припомня, 
че има

закони в разузнаването:
Първият от тях е - всяка истина в разузна-

ването, е предпоследна;
Вторият е - нищо не е така, както изглежда.

БРЕЖНЕВ Е РАЗОЧАРОВАН
През 1974 година генералният секретар на 

КПСС Леонид Илич Брежнев, като един от ми-
лионите зрители на сериала „Седемнадесет мига 
от пролетта”, е възхитен от 

На стр. 8

СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ЖИВОТА НА 
ИСТИНСКИЯ ЩИРЛИЦ

Информация за размисъл

Ладислав Фарго - разузнавач, историк, писа-
тел:

„Разузнавателните служби са оказвали  и 
оказват много по-голямо влияние върху хода на 
историята, отколкото политиците и военни-
те. Зад всяко голямо събитие, зад всеки държавен 

деятел, причастен към тия събития, стоят  разузнавачи, но 
авторите на научни хроники - било от високомерие, било от 
некомпетентност или недобросъвестност - игнорират тех-
ния принос и не споменават дори имената им. Дори полити-
ците, генералите и дипломатите, на които разузнавачите са 
оказвали неоценима помощ, обикновено ги премълчават в ме-
моарите си…“

Рудолф Абел (Уйлям Хенрикович 
Фишер):

„Разузнаването не е увеселителна 
разходка в чужбина, не е низ от приклю-
чения, а труд, изискващ огромни усилия 

и напрежение, упоритост, воля и издръжливост, сериозни зна-
ния и голямо майсторство“.

Минчо Минчев
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От стр. 1

Изборът на баронеса фон дер 
Лайен беше много показателен. 
Изглежда всичко иде да ни по-
дсети, че се изоставя принципа 
за доброволност и консенсност.  
Досега те бяха само, образно ка-
зано, кюспе за шарани. Оттук на-
татък ще трябва да се кълве само 
на гола кука. Остава да видим оба-
че какво се крие в практически 
план зад внезапното като сиг-
нална ракета изстрелване на 
върха на ЕС на Урсула фон дер 
Лайен? 

Това най-напред означава 
обезсилване и на остатъчния на-
ционален суверенитет и превръ-
щането на националната дър-
жава, дори не в автономна, а в 
подмандатна, територия. Това 
Конституция, Конституционен 
съд, колективна воля на обще-
ството, историческа отговор-
ност на нацията и държавнот-
ворния етнос, както би казал Бай 
Ганьо, стават „бош лаф“. В избо-
рите за Европейски парламент 
и конструирането на негово-
то управление победи линията 
на „отвореното“ отвсякъде об-
щество. И вече инициативи като 
Пакт за миграция, Истанбулски 
конвенции, Стратегия за дете-
то, не могат да бъдат спирани. А  
националните традиции, кул-
турата, образованието, здра-
веопазването, организацията 
и устройството на общество-
то, няма да могат да бъдат съх-
ранявани. Валякът на „отворе-
ността“, булдозерът на джен-
даризма, тежките плугове на 
ювеналните норми, ще затъпк-
ват, заравняват и засипват, в 
името на новите права, стари-
те и утвърдени от естеството на 
живота и историята принципи 
и норми.

Не ни се иска да бъдем в роля-
та на прорицатели от Седмия ден, 
но ни се струва, че започват едни 
пет години, в които първа и най-
главна жертва ще бъде Свобо-
дата. И перверзията се изразя-
ва в това, че тя ще бъде унищо-
жавана „в името на свободата“! 
С Урсула фон дер Лайен начело 
на ЕК няма да са проблем осъ-
ществяването нито на идеите 
на Джордж Сорос и Отворено 
общество, нито намеренията 
на т.нар. Комитет 300. На пър-
во време с лекота ЕС ще бъде 
превърнат в генерален спон-
сор на правилните идеи и на-
мерения. В този смисъл, никак 
не е случаен воят  на „медиите 
под контрол“ срещу президен-
та на САЩ Доналд Тръмп? За 
тези, които са пропуснали факта 
нека припомним, че той лиши 
Отворено общество от цели 30 
млрд долара, които фондация-
та-октопод на мегаспекуланта 
получаваше от американска-
та държавна хазна. „Благодете-
лят“ Сорос веднага се хвърли да 
запуши дупката със своите „чест-
но спечелени“ 18 млрд долара. Но 
октоподище е това! При това на-
плодено из всички морета и кон-

тиненти. 18 млрд не стигат дори 
за закуска на главоногите соросо-
иди.  А те са милиони. И се знае, че 
има в ЕС „едни пари за вземане“ – 
140 млрд евро! Въпросът, както 
се оказва, внимателно е бил под-
работван. И предстои решение.  
А Урсула фон дер Лайен е само 
ключът в правилните ръце. И  
„правилните ръце“ са само на 
една ръка разстояние от пълна-

та победа.
Засега такива като нас непра-

вилни и несъгласни, могат да се 
уповават на надеждата, че Бог 
– милостив и всемогъщ – ни-
кога не е разрешавал на Злото, 
на Глобалното Зло, пълна по-
беда. И че пак няма да разре-
ши. Спирал го е на крачка от не-
говото тържество и пак ще го 
спре. Това – горе! Тук – в земни-
те поселения, изпитанията, ко-
ито ни е изпращал Вседържа-
телят, никога не са свършвали. 
И няма да свършат. И все пак – 
изпитанията ще заслужат тър-
жеството на Правдата. Засега в 
нейна подкрепа се яви не друг, а 
самият президент на САЩ До-
налд Тръмп. Яви се като ситу-
ационен съюзник на Правдата. 
А още Апостола ни е завещал 
мъдростта, че: „Помощ приема-
ме отвсякъде, но си имаме предна-

чертания“. И че ако сме въоръже-
ни с Правдата и Истината, и ако 
тя стига до все повече хора, зна-
чи народното дело ще пребъде и 
силата ни ще има по-други изме-
рения. А това е шанс и за Надеж-
дата, и за Каузата. Погледнато 
по-нашироко това е шанс и за 
света, и за Европа, и за Бълга-
рия. И в този смисъл  не трябва 
да се губи време и не трябва да 

се пестят сили, и главно не бива 
да се отчайваме, когато е реч да 
бъде подпомогнато доброто. 

Така че, ще започнем от 
следващия брой разказа на 
един френски благородник – 
Филип дьо Вилиерс. Този разказ е 
за Сътворението на Обединена 
Европа. Филип дьо Вилиерс също 
воюва на страната на правдата и 
истината. Воюва срещу лъжи, 
митове и фалшиви герои. И 
няма причини да не подкрепим 
неговите рицарски усилия да 
дръпне верижката на лъжата и 
всичко да си дойде на мястото. 
Неговата книга не е просто пов-
торение на божествената пра-
вда, че истината застига вся-
ка лъжа и всичко тайно става 
явно. Тя е и основание, че в тази 
битка честните хора не свърш-
ват. И значи не сме сами.

И така, месеци преди из-

борите за Европейски парла-
мент, през февруари 2019 г., 
френското издателство „Фаяр“ 
пусна на пазара шокиращата 
книга на Филип дьо Вилиерс: 
„Дръпнах веригата на лъжата 
и всичко си дойде на мястото“. 
Тя е посветена на Европейския 
съюз и неговите, така наречени 
„Бащи основатели“ - Жан Моне, 
Робер Шуман и Валтер Холщайн. 

Както обяснява авторът, тази 
книга се е родила след две бе-
седи с известни личности. 
Първата е проведена с Морис 
Кув дьо Мюрвил, участник в 
Съпротивата и движението на 
генерал Де Гол „Свободна Фран-
ция“. Освен това Кув дьо Мюр-
вил е бил министър на финан-
сите и министър на външните 
работи на Франция при упра-
влението на президента Шарл 
дьо Гол (1958-1968) и преми-
ера Жорж Помпиду. След ос-
тавката на Помпиду няколко 
месеца изпълнява и функци-
ите на министър-председател 
на Франция. Другата беседа е 
с един известен професор по 
история от Сорбоната, Жан-
Батист Дюросел. 

Ето какво пише авторът на 
горепосочената книга за среща-
та си с Кув дьо Мюрвил:

„В края на един разговор, кой-
то се въртеше около „европей-
ската конструкция“, бившият 
министър на външните рабо-
ти на генерал Де Гол (Морис 
Кув дьо Мюрвил), който знае-
ше всичко за всички, подхвър-
ли с вид на посветен в нещата 
човек: „Филип, достатъчно е да 
дръпнете веригата на Лъжата и 
всичко ще дойде на мястото си“. 

Десетилетия по-късно, пос-
вещавайки на това лично вре-
ме и много жар, възползвайки 
се и от сътрудничества от най-
високо ниво, както и от тай-
ните познания посветени на 
историята за обединяването на 
Европа, Филип дьо Вилиерс ре-
шава, по съвета на Морис Кув 
дьо Мюрвил, „да дръпне верига-
та“. И се ражда книгата, която 
поставя всичко на съответното 
му място.

Преди да я напише Филип 
дьо Вилиерс провежда своите 
проучвания в Станфорд, Бер-
лин, Женева, Москва и нався-
къде, където могат да се наме-
рят декласифицирани пове-
рителни документи. Архивите 
проговарят и разкриват сму-
щаващи тайни. Появява се 
опаката страна на Европа, ко-
ято съвсем не е това, което се е 
разказвало до този момент за 
нея. Вследствие на проучва-
телната работа на Филип дьо 
Вилиерс, може да се каже, че ис-
тинското име на неговата книга 
с разкрития, може да бъде и „Го-
лямата Лъжа за Европа“. 

Събраните доказателства 
са подтискащи. Както се по-
лага в една гигантска конспи-
рация, всичко минава оттам: 
апокрифни мемоари, долари, 
ЦРУ, агенти, минало - което 
заличават, защото е изобли-
чаващо; верноподанически 
чувства, които прикриват или 
се опитват да прикрият, за-
щото са унизяващи. И, разби-
ра се, предателства на високо 
равнище!...

 Понякога разказът на Фи-
лип дьо Вилиерс е вледеня-
ващ. Воден с ритъма на една за-
дъхана анкета, той се чете като 
творение на Агата Кристи, с 
тази разлика, че пораженията са 
съкрушаващи. Това е краят на 
един мит, в който лъсва гроз-
ният образ на един колекти-
вен Дориан Грей. Оказва се, че 
така наречените „Бащи основа-
тели“ на Европейския съюз - 
Жан Моне и Робер Шуман, са 
работили съзнателно за дру-
ги. И са знаели какво правят. 
Те са искали не силна Евро-
па, а една Европа без плът, без 
глава и без корени. Постепенно 
т.нар. „европейската конструк-
ция“ се е превъръщала в кош-
мар, а генът на разрушението 
е бил имплантиран в нейно-
то тяло още в начало на осъ-
ществяването на този дявол-
ски замисъл.  Както показват 
архивите, дори мемоарите на 
Жан Моне, единият от просла-
вените „Бащи основатели“, са 

АКТуАлЕН ГлАС СЕДмИЦА

поръчани от американците. 
Написани са не от Моне и са 
платени не от Франция, а от 
американската фондация 
„Форд“. Защо САЩ са толкова 
ангажирани с „европейската 
конструкция“, пита Филип дьо 
Вилиерс? Каква е причината, 
че се налага те да поръчват и 
да плащат за написването на 
нейната история? Отговорът е 
очевиден: за да бъде история-
та написана „политически ко-
ректно“.  Или, за да бъде  пре-
написана. И главно, чрез Ме-
моарите на Моне, да бъде обо-
снована необходимостта от 
налагането на американския 
конституционен модел върху 
държавите от Стария конти-
нент. Конспиративна теория 
ли? Едва ли. По-скоро е реч за 
старите мечти и съновидения за 
Европейски съединени щати. 

И може би си струва човек 
да се замисли върху последни-
те развития на процесите в ЕС. 
Показателно е и друго: поро-
кът, който доминира над всич-
ко и всички, и който в много до-
кументи е инструмент, който е 
оправдаван, стимулиран, и дори 
налаган, е връзката например 
между Моне и довчерашния 
председател на ЕК Жан-Клод 
Юнкер. Тях ги свързва алкохо-
лът. Моне произлиза от фами-

лия на производители на коняк 
от Шарент и преди да нахълта 
в света на големите финанси, 
е пласьор на стоката през Ан-

глия, до Канада, САЩ, Полша и 
Румъния. При Юнкер обаче ста-
ва въпрос за злоупотреба с уис-
ки. Може би неслучайно в кни-
гата си Филип дьо Вилиерс за-
почва с описание на пиянски-
те изпълнения на Юнкер по 
време на една среща на висо-
ко равнище на НАТО в Брюк-
сел. Свидетел на срамната сце-
на става и американският пре-
зидент Доналд Тръмп. Тази 

част от книгата е озаглавена 
„Падението“. Останалите раз-
дели носят заглавия: „Кулоари-
те на Мита“, „Клисарят“, „Мис-

тър Моне оф Коняк“, „Бракът 
на Червения площад“, „Бавната 
отрова“, „Операции за влияние“, 
„Китайският крадец“, „Плаща-
нията“, „Неудобният баща“, „Ев-
ропа без плът“, „Сирачето Ев-
ропа“, „Емоционалният бунт на 
Европа“, „Духовният син“ и „Но-
вият свят“. 

Бързам да изпреваря сюже-
та – „Духовният син“, глава, ко-
ято възнамеряваме да публику-
ваме, се отнася за мегаспеку-
ланта Джордж Сорос. На мал-
цина е известно може би, че той 
бе разобличен от „Зора“ и от 
пишещия тези редове още по 

времето, когато никой тук, в 
България, не съзираше в него 
вълкът, наметнат с овча кожа. 
Разбира се този текст не е за въз-

поменания и за изтъкване на 
минали подвизи или заслуги, но 
все пак ще спомена: когато на-
учих, че президентът Петър 
Стоянов ще награди Сорос с 
най-високия български орден 
„Стара планина“, аз само за три 
дни успях да издам в 2000 тираж 
„Профил на мегаспекуланта 

Джордж Сорос“ – книга първа 
от библиотека „Зора“. Тя стигна 
до него в часа, когато награде-
ният и неговите клакьори пи-
еха щастливи шампанското. 
Надявам се, че им е загорчало. 
Това беше моят протест, зара-
ди унижението на България и 
нейният най-висок орден, мо-
ята малка „война на Мърфи“.  
Но затова по-подробно – друг 
път.

Книгата на Филип дьо Ве-
лиерс, е снабдена с богат доку-
ментален и справочен матери-
ал – библиография, пояснения 
под линия, фотоси, факсимиле-
та от документи и писма. Меж-
ду тях е и писмо до президента 
на САЩ Доналд Тръмп. Цити-
рани са 172 заглавия на моно-
графии, статии и публикации 
в пресата и в електронните 
медии. Поместени са 52 факси-
милета на разсекретени доку-
менти и снимки на ЦРУ, Дър-
жавния департамент, Фонда-
ция „Форд“, на Бундесархива и 
други институции.

Голямата лъжа 

Голямата лъжа за Европа

за Европа

Валтер ХалщайнРобер ШуманЖан Моне 

Бащите на Европа

Н
а всички, които успеят да вникнат в дяволския зами-
съл на този чудовищен експеримент наречен Обе-
диняване на Европа, може би ще се проясни докрай 
смисъла на култовия израз „Совите не са това, което 

са“. И те ще проумеят защо.
От следващия брой четете главата „Падението“. Преводът на 

нашия уважаван и дългогодишен сътрудник Петко Петков.

Филип дьо Вилиерс в раз-
говор с президента на Фран-
ция Еманюел Макрон

Кеворк Кеворкян

Започна всеобщата кон-
фискация на самоличности. 
Близо сме до Сияйното Бъде-
ще, дето ни го обещаваха през 
60-те години на миналия век 
на конгресите на КПСС

Погромът на НАП е ясен 
– но далеч по-важен е пог-
ромът на НАП над всички 
ония, които са се доверили 
на държавата. Сега те бяха 
възнаградени с опустошител-
на катастрофа. Нея пък се оп-
итват да я оправдаят с непо-
носимо пренебрежение. Как-
во щяха да направят гърците 
или сърбите – ако ги беше спо-
летяло такова цунами? Напри-
мер: нямаше да плащат ни-

какви данъци – докато не по-
лучат някаква компенсация. И 
гаранция за сигурност. 

Но ние сме си овце.  
НАП-ОВЦЕ. 

Да забравим момчето от 
Пловдив/Кристиян Бойков – 
Вълшебникът. Той не е гла-
мав като Ван дер Любе, под-
палвачът на Райхстага, че да 
си признае. Истинският ха-
кер обаче подпали измамно-
то самочувствие на Властни-
ците - и те вълшебници, обаче 
по своему. Те винаги се залъг-
ват с нещо розово – сега сигур-
но си мислят, че Грабежът ще 
отклони вниманието на огра-
бените – от какво? 

След бързия успех с Въл-
шебника/Кристиян, спецо-

вете трябва да се върнат на-
зад – към писмото на хакера. 
То е много любопитно: бил 
руснак, женен за българка, и 
внезапно решил да ни напра-
ви на маймуни. Сигурно жена 
му го е ядосала нещо. Ирони-
ята си я бива. 

Първото, което трябва да 
направят онези, които се отър-
кват в „сигурността“, е да про-
учат, кой отвътре е издънил 
системите на НАП – от без-
грижие, незнание или липса 
на пари. 

Редно е в държава като на-
шата и на НАП да не й изли-
зат сметките. „Спецовете“ оба-
че си губят времето да умуват 
над тъпи конспирации – на-
пример, да търсят връзка меж-
ду договора за Ф-16, пробива 
в НАП и предстоящите избо-
ри. Това вече наистина е пре-
калено. Путин се ядосал на Ка-
ракачанов и решил да накаже 
Горанов. Мътни глупости. 

Един експерт пък нарече 
пробива „Чернобил“ – сегаш-
ният изглежда обаче е много 
специален, защото радиаци-
ята му поразява само глава-
наци, никой наоколо не по-
страда, освен нас. Хакерът, 

който е посегнал на НАП, не е 
от породата на Асандж или 
Сноудън – защото не краде 
мръсните тайни на държава-
та си. Той не посяга на афери-
те на Властта – а жертва ми-
лиони обикновени граждани. 
Ако си въобразява, че така ще 
подпали гнева им – бърка. 

На нашите хора и ЕГН-та 
да им отнемат - пак ще си тра-
ят, дори ще им е по-хубаво. 

Ще бъдат Свободни – 
свободни атоми в един 

разпадащ се хаос. 
След случилото се, каква 

национална сигурност съ-
нувате изобщо? Авторите на 
един успешен учебник за гим-
назиите съветвали уроците 
по история да са кратки и да 
са придружени с документи. 
Хубаво. Ако след 30 години 
бъдещите автори последват 
този съвет, сигурно ще пишат 
в урока за „дигитализацията“ 

на България, че Мария Габри-
ел е била европейски комисар 
и ще покажат нейни снимки с 
вечно почерпения ЮнКяр. И 
ако и тогава, както и сега, мра-
зят Миналото и не напишат 
за позорния пробив в НАП, де-
цата няма да узнаят, какви ди-
гитални цървули сме били. 

Ще имат ли куража да на-
пишат, че сме постигнали ди-
гиталния Ренесанс с изтър-
бушена НАП /и Търговски ре-
гистър преди това/? Съмнявам 
се. Защото, вместо да си свием 
опашката пред Истината, ние 
все гледаме да я преиначим, за 
да не разваляме кефа на Власт-
ниците. И в това угодническо 
безсмислие сме безподобни. 
Тия дни видите ли по телеви-
зията някой гъгнивец на дър-
жавна ясла да оправдава или 
омаловажава катастрофата 
– заплюйте го, макар и ми-
слено. 

БълГарИя На ДИГИталНИтЕ ЦървУлИ

Хайде, разкарайте ЕГН-та. Така и изборите вече няма 
да са проблем – всички ще гласуват за един. Парите 
вече отмряха – поне за няколко милиона души. И рево-
люцията/дигиталната победи – поне в НАП. Започ-

на всеобщата конфискация на самоличности. Близо сме до 
Сияйното Бъдеще, дето ни го обещаваха през 60-те години на 
миналия век на конгресите на КПСС.
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На пресконференция, по 
време на срещата на върха на 
инициативата „Берлински про-
цес“, състояла се на 4 и 5 юли 
2019 в Познан, световноизвест-
ният министър-председател на 
България Бойко Борисов, бе по-
питан как ще се отрази на ев-
роинтеграцията на Западни-
те Балкани номинирането на 
испанския външен минис-
тър Жозеп Борел за върховен 
представител на ЕС по външ-
ната политика, след като не-
говата страна не признава Ко-
сово. “В момента, в който се 
заеме даден пост, последното 
на което имаш право, е да за-
щитаваш националния си ин-
терес, а трябва да защитаваш 
интереса на целия Съюз. Така 
че с цялото ми уважение, но ако 
той стане – това, че Испания 
не признава Косово, не значи, че 
другите, които сме го признали, 
нали, все едно, неговото мнение 
ще е меродавно…”, заяви в от-
говор Борисов.

Всъщност имаше ли 
интрига?

Казаното, нито като прин-
ципна позиция, нито като 
оценка на заявеното в даде-
ния контекст, е вярно. Защото 
един министър по всяко вре-
ме е задължен да защитава на-
ционалния интерес на собст-
вената си държава, което не 
означава, че може и трябва да 
го налага на други държави 
или да говори от името на дру-
ги държави без да е упълномо-
щен. Обстоятелството че члено-
ве на ЕС са признали Косово 
за независима държава, наред 
с над 100 други члена на ООН, не 
означава, че от Европейския 
Съюз се очаква да признае 
или да не признае Косово. Ди-
пломатически отношения се ус-
тановяват и поддържат меж-
ду независими държави, а не с 
политически, стопански, физ-
културни или ловни Съюзи! И 
ако към българския министър-
председател, с оглед основна-
та му професия и образование, 
би могло да се прояви извест-
на снизходителност, когато се 
опитва да прохожда на тере-
на на дипломацията, такава 
снизходителност не се дължи 
на един министър на външ-
ните работи, каквито функ-
ции изпълнява Ивица Дачич. 
Жалко би било, ако в случая ста-

ва дума не за невежество или 
за некомпетентност (каквато 
в дипломацията е всяка проява-
та на непреднамерена емоция), 
а за зла умисъл, на което на-
веждат следните казани думи: 
„Бойко, нека ти кажа нещо: по-
зицията на Европейския съюз 
не е, че Косово е независима дър-
жава. Ти, Бойко, трябва да зачи-
таш позицията на Европейския 
съюз… Какво значи това безоб-
разие? На какво прилича това? 
До тук ми дойде вече! Да не гово-
рим, че преди няколко месеца по-
лучи и медал от нас!“. 

Обида или подкуп?

Запознатите с историята на 
българо-сръбските отноше-
ния през изминалото столетие, 
без колебание биха възкли-
кнали: „Аааа, ето къде било за-
ровено кучето, позволяващо си 
в качеството на министър на 
външните работи на СЪРБИЯ, 
да лае министър-председателя 
на България.“

Заслужава да припомним, 
че на 15 февруари 2019 г., в 
Белград, по случай национал-
ния празник - Денят на държав-
ността на Република Сърбия, 
българският министър-предсе-
дател Бойко Борисов бе награ-
ден от сръбския президент 
Александър Вучич с най-ви-
сокото държавно отличие "Ор-
ден на Република Сърбия". 
Орденът се присъжда с указ 
на президента за изключи-
телни заслуги. Българският 
министър-председател прие 
наградата от името на всич-
ки българи, без да ги е питал 
и без дори да се замисли, как 
биха оценили този „жест“ - 
на благоразположение или 
на авансово плащане!... Сега, 
от изказването на Ивица Да-
чич разбираме, че орденът е 
присъден не за минали, а за 
очаквани заслуги… Бихме 
искали да вярваме, че бъл-
гарският народ няма да пла-
ти масрафа! 

За да се избегне евенту-
ално недоразумение, Иви-

ца Дачич, в любезното си 
обръщение към Бойко Бо-
рисов напомня, че Евро-
пейският съюз имал неу-
трална позиция за Косово. 
Какво Дачич разбира под 
„неутрална позиция“ оста-
ва загадка, но когато 4/5 
от членовете на един съюз 
са признали Косово за не-
зависима държава и са ус-
тановили с него нормални 
дипломатически отноше-
ния, „неутрална позиция“, 
по всички правила на пра-
вото и логиката, означава 
да приемеш фактите и да 
се съобразяваш с тях. 

Ако от Бойко Борисов, 
срещу получения орден, се 
очаква друго поведение, 
българският народ, който 
против волята си бе анга-
жиран с получаването на 
ордена, има право да знае 
истината. За какви заслу-
ги?
Кое налага да настояваме 

за яснота? 
Разразилата се дискусия 

между сръбската и българ-
ската страна по уточнява-
не на казаното от Борисов 
и Дачич, по изясняване на 
намеренията, мотивирали 
изказванията, по оценка 
на казаното – за какво ста-
ва дума – за обида, за лап-
сус с междудържавни из-
мерения, за накърнено дос-
тойнство или национална 
чест, все още очаква отго-
вор? Кой на кого трябва да 
благодари или да се изви-
ни? Или, както обикновено 
се случва в тази част на Ев-
ропа, зад фасадата прози-
рат интереси – национални 
или личностни, неизживе-
ни комплекси, демонстра-
ция на очаквания на про-
мяна в установеното съот-
ношение на силите, изис-
кваща възстановяване на 
насилствено наложени те-
риториални промени, на-
силствено формирани на-

ционални малцинства или 
отчитане на съвременните 
европейски реалности при 
управлението и контрола 
на националите граници 
между съседни държави. 

Темата Косово 
е добър повод за смислен 

разговор по всички тези про-
блеми. Но вместо да се спори 
дали Косово е териториално не-
зависима държава, или непра-
вомерно отделена от Сърбия 
територия, Борисов можеше да 
напомни на сръбските полити-
ци, че подобна територия, из-
вестна като Българските запад-

ни покрайнини, бе окупирана 
от Сърбия след окончателното 
разпадане на Югославия през 
2006 година. Територия, която, 
по силата на член 27. 1 на Ньой-
ския договор от 1919 година, 
бе предвидено да бъде вклю-
чена в пределите на Сръбско-
Хърватско-Словенската дър-
жава по „стратегически съобра-
жение” (докато има такива), но,  
преди  влизането на договора 
в сила, без никакво правно ос-
нование, бе окупирана от сили-
те на новосъздадената държа-
ва. И вместо Борисов да насто-
ява Сърбия на практика да даде 
пример за цивилизовано пове-
дение за постигане на това, към 
което се стреми в Косово, като 
освободи окупираната българска 
територия от 1545 кв. км., след за-
личаването от правния мир на 
държавата, която я бе окупи-
рала в резултат на Версайския 

грабеж, мълчаливо преглътна 
гаврата на сръбския президент 
Александър Вучич, който нарече 
коренното българско население в 
Западните покрайнини „българ-
ско малцинство“ и великодушно 
проплака, че не бивало „да стра-
да заради такива разногласия". 
За българския национален 

интерес
При подобна сръбска по-

зиция по откритите проблеми 
на българо-сръбската грани-
ца, българският национален 
интерес налага установяване 
на активни, съюзнически от-
ношения с Косово и други съ-
седни на Сърбия държави, съ-
действие за включване тери-
торията с албанското населе-
ние от Прешево, Буяновац и 
Медведжа в границите на Ко-
сово и установяване на обща 
граница след връщане в За-
падните покрайнини в пре-
делите на България, от която 
бяха заграбени преди 100 го-
дини.

Сърбия няма място в ЕС до-
като не уреди териториалните 
си проблеми с всички съседи! 
И това, от българска гледна точ-
ка, не е лозунг или шовинис-
тични бълнувания, нито само 
принцип на ЕС, който се съ-
блюдава при присъединяване 
към Съюза, а първостепенен 
български външно-политиче-
ски национален приоритет!

Министър в кабинета Бори-
сов квалифицира изказването 
на Ивица Дачич като „непреме-
рено“  и го призова да се изви-
ни! Вече седмица се опитваме да 
разберем кое в изказването на 
Ивица Дачич е „непремерено“. 
Освен обръщението „Ти, Бой-
ко…“. До този момент никой 
не е оспорил факта, че това е 
нормално официално обръ-
щение, израз на интимност, 
между тези високопоставени 
държавни мъже. Въпросът за 
какво Ивица Дачич бе поканен 
да се извини – за нанесена обида 
на българския премиер или за 
защита на сръбския национа-
лен интерес по отношение на 
Косово, така както Дачич го оп-
ределя, продължава да гъделич-
ка любопитството ни и остава 
без отговор?

по стъпкИтЕ На ЕДНо НЕДоразУмЕНИЕ На 10 юли индустриал-
ната история на Бъл-
гария осиротя. Оти-
де си един от най-ва-

жните нейни свидетели – инж. 
Иван Пехливанов. Човекът, кой-
то в своята знаменита книга „Сви-
детел на историята“ написа: 
„Моето поколение изживя време-
на изпълнени с най-динамичните, 
трудни, но и обещаващи иконо-
мически събития в историята на 
България. За 85 години пробягахме 
поне две трети от хилядолетния 
път на човечеството.“

Инж. Иван Пехливанов 
принадлежеше към най-про-
светения отряд на българската 
техническа интелигенция. Чо-
век с особен строй и подредба на 
осъзнатите в живота му истини, 
Иван Пехливанов намери сили и 
доблест да посочи, че най-висо-
ко от всичко стои правдата за на-
шето време: „Изпълнява се, писа 
той, грандиозна външна програма 
за унищожаване на българската 
индустрия, на селското стопан-
ство, на социалната и образова-
телна системи, на здравеопазва-
нето, културата, на индустриал-
ния интелект и духовността.“

Иван Пехливанов прозря 
тази истина още в първите си 
статии за „Зора“ през далечна-
та 1991 година, когато започна 
да ни сътрудничи. На нашите 
страници той написа предупре-
жението за лихите години на 
управлението на Иван Костов 
- „Приватизацията преминава 
в грабеж“. Последваха: „Страте-
гия на разрухата“ – 1998 г.; „До-

сие за убийството на България“ 
и „Разправата с българския индус-
триален интелект“ през 2000-
та година. В тези и други статии 
Иван Пехливанов разкриваше 
как Отечеството ни придобива 
социалната структура на коло-
ния; как България се намира не 
в тунел, в края на който всич-
ки очакват светлината и избав-
лението, а във вътрешността 
на конус, където всяка крачка 
към върха му води до необра-
тимо заклинване. Тези публика-
ции в „Нова Зора“ и главно откли-
кът от тях, му дадоха основание да 
ги събере в нарочна книга, която 
нарекъхме „Свидетел на истори-
ята“. В нея той посочваше дока-
зателствата за пагубната полити-
ка на политиците на прехода, во-
деща до разруха на националната 
икономика; в индустрията, която 
безвъзвратно се изличаваше като 
възможност за просперитет на 
народа ни; селското стопанство, 
върнало българското село със сто 
години назад и преопределящо 
неговата близка смърт. 

Инж. Иван Пехливанов 
страдаше от всяко политическо 
безразсъдство, от всеки погром 
над българското производство, 
от разправата с българския ин-
дустриален интелект. Той бук-
вално боледуваше за всяка изгу-
бена възможност за развитие, за 
всеки похабен кадър на индус-

триалец, защото знаеше, че това е 
престъпление неизразимо по-го-
лямо от разрушаването на сами-
те заводи: без индустриален ин-
телект вече нямаше кой да ги по-
строи.  

Беше пълен с енергия, кога-
то един нещастен транспортен 
инцидент го отстрани от негови-
те другари-промишленици. От-
страни го и от нас – в „Нова Зора“. 
След три години си отиде от този 
свят под топлите грижи на своето 
семейство възвърнало му без ос-
татък любовта и отдадеността на 
тяхното бъдеще. Отиде си огор-
чен и обезкуражен за бъдещето 
на Отечеството, за което бе дал без 
остатък младост и сили, вяра и оп-
тимизъм. 

И въпреки това успя да ни за-
вещае неизменните координа-
ти на българското национално 
спасение - национално само-
съзнание и национално произ-
водство. И винаги  настояваше 
да ги повтаряме. И все си пов-
таряше: „Боже, изпрати на Бъл-
гария бяла лястовица, може би 
така все пак тя ще се спаси.“

Сбогом, инженере! 
Сбогом, съзидателю! 
Дано да има успокоение за 

твоя дух. И да съзреш отгоре ча-
сът на възмогване на България. 
Твоят живот бе живот на стро-
ител, но ти прибави към него и 
една неизтриваема приписка за 
правдата и истината на твоето 
и нашето време. 

И записа името си в истори-
ята. 

Сбогом, приятелю на истина-
та! 

Почивай в мир!

„БожЕ, ИзпратИ На БълГарИя 
Бяла лястовИЦа !“

ИВАН ГЕОРГИЕВ 
ПЕХЛИВАНОВ е ро-
ден на 26 юни 1926 
г. в село Воден, Ям-

болско. Живя 93 години и си 
отиде от този свят огорчеи до 
дъното на душата си от раз-
рухата, която връхлетя Бъл-
гария през последните три-
десет години. Постоянните чи-
татели на „Нова Зора” навярно 
си спомнят публикациите му 
по нашите страници. Аз съм 
си запазил броя от 15 септем-
ври 1998 г., където от първа на 
трета страница под заглавието 
„СТРАТЕГИЯ НА РАЗРУХАТА” 
инж. Пехливанов писа: „През 
наивните сини и червени меч-
ти за промяна, през политиче-
ските пристрастия, през при-
видния и реален хаос, отдавна 
вече прозират международни 
сили, интереси и цели, вътреш-
ните групи, техническите хо-
дове, методите за действия, 
пропагандните и дезинформа-
ционни средства. Просветна 
генералната цел – в началните 
десетилетия на 21-ви век све-
тът да бъде прекроен...

Мястото на България в 
тази конструкция също е опре-
делено: да се превърне в държа-
ва от колониално-компрадор-
ски тип...”

Правдиво ли е написаното и 
казаното от инж. Пехливанов?

Журналистическите ми за-

дължения през годините и де-
сетилетията често ме срещаха с 
Иван Пехливанов. Не му е тук 
мястото да описвам какво сме 
си говорили. За своята 90-та 
годишнина инж. Пехливанов 
предложи на читателите своя 
мемоар „Свидетел на истори-
ята”. Тази книга е своеобра-
зен летопис на многолетния 
му труд като проектант, кон-
структор и стопански деец. 
За нея редакторът й проф. Ча-
вдар Добрев между другото 
пише: „Понеже в книгата липс-
ват общи фрази и деклараци-
онни упражнения, ние се убеж-
даваме с каква всеотдайност 
един делови и високо подготвен 
специалист е участвал в мно-
гостранната дейност за про-
мяна на човешкото битие: от 
най-грандиозните строежи до 
създаването на обикновена за-
наятчийска работилница за 
поправка на обувки... Авторът 
показва придвижването на 
България по възходящата ли-
ния на цивилизационния про-
грес и в същото време – с без-
компромисност на морален ре-
алист – подчертава недъзите 
на господстващата социалис-
тическа система, в която за-
почват да властват субектив-
ният фактор, ограничени умо-
ве, самозабравили се водачи на 

нацията.”
А в енциклопедичния сбор-

ник „2000 новатори на Бълга-
рия” (1987) за инж. Иван Пех-
ливанов пише, че „има същест-
вен принос за ускоряване на на-
учно-техническия прогрес и 
стимулиране на творческата 
инициатива на новаторите 
чрез активно участие в разра-
ботване и реализиране на дър-
жавната политика на НРБ по 
изграждане на малки науко-
емки предприятия на основа-
та на български изобретения и 
технологии”. Съобщавам тази 
оценка, защото инж. Пехлива-
нов бе пословично скромен 
и свенлив. Трудовият му път 
започва в „Машелектропро-
ект”. Първата му конструкция 
е водна турбина с голяма мощ-
ност, чийто проект бил отличен 
от специална комисия с пред-
седател проф. Цветан Лазаров, 
автор на самолетите ЛАЗ. След 
нея, през годините ще създаде 
сам или с колективи от изобре-
татели, над 80 вентилатори.

Като стопански и общест-
вен ръководител работи под 
крилото на академиците Ан-
гел Балевски и Георги Близ-
наков, на член-кореспонден-
тите Иван Попов и Иван Ди-
мов, на професорите Кирил 
Димов и Любомир Калев... За 

всеки един от тях сочи прино-
са им като изобретатели и орга-
низатори на науката. Сам инж. 
Пехливанов не се колебае да 
приеме поканата на акад. Ба-
левски да стане генерален ди-
ректор на Научно-производ-
ственото обединение „Техно-
логия на металите” към БАН - 
една управленска форма, която 
обединяваше науката и произ-
водството в единна система. 

Нека се знае, че инж. Иван 
Пехливанов бе един от ини-
циаторите на Индустриална-
та стопанска асоциация, из-
вестна като БИСА – добровол-
на, недържавна, обществена 
асоциация за представяне и 
защита на стопанските субе-
кти. Учредителното й събрание 
(състояло се през април 1980 
г.), е открито и ръководено от 
член-кор. проф. Иван Попов, 
председател на Научно-техни-
ческите съюзи, доайен на бъл-
гарските индустриалци. Като 
ръководител на асоциацията 
Иван Пехливанов си спомня, 
че БИСА се утвърждавала труд-
но при господстващата дър-
жавна иерархична стопанска 
система. Цитира положителни-
те оценки на проф. Робърт Дж. 
Макинтайър от САЩ и на „Фай-
неншъл таймс”. Дава примери 
от работата си през годините: 

БИСА съдействаше за създа-
ване на десетки малки и сред-
ни предприятия, на стопански 
сдружения, за внедряване на 
нови технологии... По идея на 
американски информационни 
източници със съдействието на 
БИСА за изграждането им бяха 
създадени научни паркове във 
ВУЗ-те и в БАН. Програмата на 
Техническия университет в Со-
фия включваше близо двадесет 
предприятия, за тази цел към 
1987 г. бе изградено специално 
хале; БАН създаде към самос-
тоятелните институти научно-
производствени предприятия; 
начало на Научни паркове сло-
жиха ВМЕИ – Варна и Висшия 
химико-технологически инсти-
тут в София. 

Инженерът, държавни-
ят и стопанският деец Иван 
Пехливанов през 1978 г. бе 
удостоен със званието „За-
служил деятел на техниката”, 
носител е на ордена „Георги 
Димитров” (1986) и други от-
личия.

В мемоара му „Свидетел на 
историята” четем, че сгради 
за общ научен парк били по-
строени върху терен отреден от 
Столичния общински съвет на 
бул. „Драган Цанков” и се пита-
ме днес: докога халетата ще се 
ползват като частни складове? 

Инж. Кирил МОМЧИЛОВ

Съзидателят, строителят, свидетелят...

Българските и сръбски медии сътвориха история без 
сюжет, с действащи лица – сръбски министър на 
външните работи и българки министър-председа-
тел, на тема развален телефон и ключова дума Ко-

сово. Дачич откри представлението, на което се опитахме да 
открехнем малко завесата и го закри с прелъстяваща снизходи-
телност към опонента си, заявявайки: „Искам да кажа, че тази 
тема е затворена, и както Бойко е казал: да вървим напред!“ За 
любознателния читател остава загадката, която при тази уп-
равляваща българска политическа гарнитура едва ли ще по-
лучи отговор: коя е темата и кое е напред – към Прищина 
или обратно? А! И да почисти словесния боклук след поли-
тиците!

12 юли 2019 г.

Как бе подпален фитилът

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик
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Петко Петков

След като погостува в 
Америка, Южна Афри-
ка, Китай и Украйна, 
германският автомоби-

лен концерн „Фолксваген“, име-
то на който преведено означава 
„Народна кола“, реши да потър-
си друго домакинство за новия 
си завод. В медийното и полити-
ческото пространство се завъртя-
ха имената на три страни: Сър-
бия, България и Турция, от ко-
ито накрая останахме ние и Тур-
ция. Когато везните изглеждаше 
че се накланят в наша полза и 
президентът Радев оповести, че е 
разговарял с германския си коле-
га Валтер Щайнмайер относно 
немските инвестиции в Бълга-
рия, премиерът Борисов изрев-
нува и посъветва всички „да па-
зят радиомълчание“. За да не уро-
часат, санким, хубавата работа, 
дето се пече „на ползу роду“ под 
негово ръководство. 

Това мълчание се оказа 
предвестник на поредния шу-
мен провал на нашите пишман 
дипломати и държавници. До-
като те чакаха безучастно „море-
то да се подкваси“, още през ок-
томври м.г. ръководството на 
„Фолксваген“, според „Ройтерс“ 
(12.07.2019), която пък се позова-
ва на германското издания „Ау-
томобилвохе“, е решило да  раз-
върже кесията си не в наша пол-
за. От Волфсбург, където е седа-
лището на компанията, изтече 
информация, че окончателното 
решение ще бъде взето в сре-
дата на август. Имаме лошото 
предчувствие, че „Ройтерс“ не 
греши и германците вече са на-
правили информиран избор, 
който не е в полза на България. 
Така след две европейски агенции, 
едната от които по лекарствата, 
изпускаме още един „заек“, който 
управляващите смятаха за пъх-
нат в торбата им. Горчивата ис-
тина е, че дори „Народна кола“ не 
може да се произвежда в страна 
като България, която е без суве-
ренитет, без народ и без патри-
отично настроени държавни-
ци. Страна, в която двама аме-
рикански сенатори могат да сп-
рат гигантски енергиен проект, 
като „Южен поток“, само защо-
то по него ще тече руски приро-
ден газ. Всичко това, представено 
като загриженост за енергийна-
та независимост на България 
и Европа. Независимост от Ру-
сия, а не изобщо. Грубият аме-
рикански диктат беше прикрит, 
като „трети енергиен пакет“ на 
ЕК, като европейски изисква-
ния, евроатлантически ценнос-
ти и прочее измислици. А с кол-
ко такива термини бяха осуетени 
други „руски“ енергийни проек-
ти, като нефтопровода Бургас-
Александруполис и АЕЦ „Беле-
не“?! Да не говорим за 1-4 реакто-
ри на АЕЦ „Козлодуй“, които бяха 
пренесени курбан за членство-
то ни в ЕС.

Могат ли от „Фолксваген“ да 
бъдат сигурни, че ако постро-

ят завод в България, на Тръмп 
няма да му скимне да сплаши 
Борисов със санкции и към „гьо-
ла Белене“ да се прибави и един 
немски автомобилен „гьол“? До-
като с Турция, при целия автори-
таризъм и антидемократизъм на 
Ердоган, никой, включително и 
САЩ, не може да се държи като 
окупатор. Нещо повече, през 
юни германското издание „Хан-
делсблат“ съобщи, че въпреки 
бурната политическа обстанов-
ка в страната, Анкара и готова да 
предостави „трицифрена сума в 
милиони евро“ държавна финан-
сова подкрепа за изграждането 
на з авода. Нещо, което ЕК ни-
кога няма да позволи на Бълга-

рия дори нейното правителство 
да иска и да има средствата да 
го направи. Понеже в ЕС нерегла-
ментираната държавна помощ за 
частни и държавни компании 
е забранена. А Турция предла-
га още и безплатен терен за из-
граждането на завода на „Фолкс-
ваген“, докато България предла-
га района на МК „Кремиковци“, 
който тепърва трябва да се раз-
чиства от останките на комби-
ната.  От значение е и обстоятел-
ството, че Катар, който инвести-
ра 15 милиарда долара в Турция,  
притежава 17% от акциите на 
„Фолксваген“.

Въпреки заканите на Тръмп 
„да унищожи Турция икономиче-
ски“, въпреки изваждането й от 
програмата за производство на 
изтребителите пето поколение 
F-35, Анкара започна да прие-
ма първите компоненти на ру-
ските ПВО системи С-400 и вече 
обмисля как да ги разположи 
върху територията на Турция. 
На България не позволиха дори 
да преговаря за няколко изтре-
бителя с правителства и фирми, 
освен тези на САЩ. При това, 
българското правителство беше 
принудено да тегли два заема от 

300 и 200 млн.лв., за да предпла-
ти накуп, а не разсрочено, осем 
американски изтребители F-16 
Block 70, които още не са произ-
ведени. И, които България може 
да започне да придобива чак през 
2023 г., но ще плати за тях мно-
го по-скъпо, отколкото Бахрейн 
за 16 и Словакия за 14 такива из-
требители. Макар и с ограничени 
бойни способности, те пак ще над-
хвърлят значително първона-
чално одобрената от НС сума от 
2,2 млрд.лв. Поради което бю-
джетният дефицит ще достиг-
не 2%, но млъкни, сърце! Няма 
съмнение, че и продължението 
на „Турски поток“ през България 
ще бъде саботирано от Вашинг-

тон, за да ни пробута своя втеч-
нен шистов газ. Както и това, че 
въпреки оповестената проце-
дура за намиране на стратеги-
чески инвеститор, АЕЦ „Белене“ 
ще продължава да наподобява 
гьол, в който са потопени над 3,5 
милиарда лева народна пара.

Виждайки колко (не)зави-
сима е България, „Фолксваген“ 
няма да се поколебае да пред-
почете азиатска Турция пред 
уж европейска, че и атлантиче-
ска, България. Както казва ге-
роинята на Бертолд Брехт, Май-
ка Кураж: „Търговеца не го питат 
за вярата, а за цената!“ А щом в 
преговорите се намеси бивши-
ят президент Росен Плевнели-
ев, който смята за успех дори 
факта, че България е останала 
да се съревновава с Турция, а 
Унгария, Чехия и Сърбия са от-
паднал А щом в преговорите се 
намеси бившият президент Ро-
сен Плевнелиев, който смята 
за успех дори факта, че Бълга-
рия е останала да се съревнова-
ва с Турция, а Унгария, Чехия и 
Сърбия са отпаднали от списъ-
ка, смятайте каузата за загубе-
на! Което няма да попречи на 
управляващите, въпреки гран-

диозния провал с пробитата ки-
бер защита на НАП и изтеклите 
в интернет лични данни на сто-
тици хиляди български гражда-
ни, да симулират продължаване 
на преговорите с автомобило-
строителния гигант. Луд умо-
ра няма! Наближават местни-
те избори и пред народа тряб-
ва да се отчете някакъв „успех“ 
все пак…За тях да бъдат побе-
дени от Турция вече е въпрос 
на чест и гордост!и от списъка, 
смятайте каузата за загубена! 
Което няма да попречи на упра-
вляващите, въпреки грандиоз-
ния провал с пробитата кибер 
защита на НАП и изтеклите в 
интернет лични данни на сто-

тици хиляди български гражда-
ни, да симулират продължаване 
на преговорите с автомобило-
строителния гигант. Луд умо-
ра няма! Наближават местни-
те избори и пред народа трябва 
да се отчете някакъв „успех“ все 
пак…За тях да бъдат победени 
от Турция вече е въпрос на чест 
и гордост!

Кои са другите предимства 
на Турция?

Първо, районът до Измир, 
който Турция предлага за новия 
завод, е почти оборудван със 
сгради, а и разполага с летище 
и пристанище на Егейско море. 
Германците възнамеряват да про-
извеждат тук „Фолксваген Пасат“ 

и „Шкода Сюпърб“, която ползва 
същата платформа.

Второ, Турция има в изли-
шък квалифицирана работна 
ръка и традиции в автомобило-
строенето. Там вече са произвеж-
дани по лиценз на „Рено“ автомо-
били „Мурат“ и „Анадол“, както 
и „Опел“ по германски лиценз. 
В района на Измир пък се про-
извеждат части за автомобили, 
включително колянови валове за 
„Фолксваген“.

Трето, самата Турция с ней-
ното над 80 млн. население е ог-
ромен пазар, а и граничи с потен-
циални нови пазари, като Иран, 
Ирак, Сирия и Русия.

Единственото, по което си 
приличат с България, е коруп-
цията. България обаче я има, въ-
преки, или благодарение на член-
ството си в ЕС, докато за Турция 
членството в ЕС е надежда да се 
избави от този порок. Колкото до 
България, „евроатлантически-
те ценности“ изобщо не пречат 
на далаверите на управляващи-
те с европейски и национални 
пари.  Доказват го корупционни-
те скандали „Цумгейт“, „Кумгейт“, 
„Суджукгейт“, „Апартамент-
гейт“, „Паспортгейт“, „Къщи за  
гости без гости“ и др. Ще се на-
мери кой да „усвои“ и парите, из-
крънкани от „Фолксваген“ като 
подкуп. Случаят с продажбата на 
бизнеса на ЧЕЗ трябва да е отво-
рил очите и ушите на ръково-
дителите на германската авто-
мобилостроителна компания. 
Защото България е страната не 
само на „Калинките“, а и на „Гин-
ките“.

Четвърто, световна новина 
стана партньорството между 
„Фолксваген“ и „Форд“ в произ-
водството на електромобили. 
Противно на някои твърдения, 
че производителите на автомо-
били с двигатели с вътрешно 
горене не обичат новия отра-
съл на електромобилострое-
нето, те са принудени да раз-
виват екологично по-безвред-
ните моторни превозни сред-
ства. Но, след като на България 
не е дадено да произвежда ав-
томобили с бензинови и дизе-
лови двигатели, още по-малка 
е вероятността да й се възложи 
производството по германско-
американски лиценз на елек-
тромобили. 

Да тЕ ИзвозИ колата На НароДа
ТИХО, ДА НЕ СъБуДИм „ФОлКСВАГЕН“!

Д
али не е време да се съортачим с Китай за производството 
или сглобяването на китайски електромобили? Президен-
тът Радев беше в Китай и сигурно е разговарял по този въ-
прос. Но и премиерът Борисов трябва да спре да се мотае из 

Балканите, където само обърква добрия комшулук. Ползата от раз-
ходките му до Брюксел е също със съмнителни резултати. Време е да 
се прошета до Поднебесната империя, вместо да чака китайците 
да му дойдат на крака с чували юани или долари. В противен слу-
чай и китайските инвестиции в България ще имат съдбата на ка-
тарските, оманските и саудитските. Тоест, ще има само едно раздви-
жване на въздуха, или казано иначе – вятър! Искрено ще се радваме, 
ако песимистичните ни прогнози бъдат опровергани от фактите, но 
надали това ще стане при сегашното „управление на скандалите“?

Рядко изключение в поли-
тиката дори на Съединените 
щати, Тръмп е типичният об-
раз на американски патриот, но 
всъщност, вече и на американ-
ски… националист /!/. 

Едни го имат за забавен, дру-
ги - за много опасен, но всички 
- за съвсем несериозен поли-
тик, случайно попаднал на ви-
сокия пост…

Но всъщност, той е много 
сериозен, както е сериозна и 
каузата, на която се е заел да 
служи. И ако доживее да изка-
ра двата полагащи му се прези-
дентски мандата, светът един 
ден ще говори за „ епохата 
Тръмп”. Просто, защото този 
свят ще бъде друг – много по-
различен от сегашния.

А че това е така личи от ис-
теричната ненавист, с която 
го отрупват неолибералите от 
всички сортове и породи - от 
крехките холивудски актриси до 
коравата Тереза Мей …

Но коя е сериозната кауза 
на този необичаен политик, 
типичен продукт на американ-
ския бизнес, който с непредви-
димите си действия изправя 
– мине, не мине - на нокти це-
лия свят?

Отговор на този въпрос ни 
дава историята на Съединени-
те щати - от сътворяването им 
до ден днешен. 

 * * *
По повод на избирането на 

Доналд Тръмп за президент, в 
световното медийно простран-
ство бе пусната очевидната не-
лепост за руска намеса. Но ли-
бералната „международна общ-
ност” я възприе за чиста ис-
тина. Безспорна е връзката на 
тази лъжа с една друга, този 
път с авторство на Лондон - 
скандалът с опита да бъдат от-
ровени баща и дъщеря Скри-
пал. Тук вече се вихреше нара-
неният дух на англосаксон-
ството.

В случая с избора на Д. 
Тръмп бе подхвърлена на кри-
тика дори самата избирателна 
система на САЩ, според която, 
въпреки че Хилари Клинтън 
получи повечето от гласове-
те на американците - за побе-
дител бе посочен нейният опо-
нент. Той получи подкрепата 
на мнозинството от делегира-
ните представители на отделни-
те щати.

Но в случая, най-интере-

сен бе не този безспорен не-
достатък на американската из-
бирателна система. По-важно 
се оказа едно събитие, стана-

ло малко преди изборите и… 
извън САЩ. Това бе референ-
думът във Великобритания за 
т.нар. „ Брекзит”, т.е. - за напус-
кане на Европейския съюз от 
Обединеното кралство. 

Тези, които слабо позна-
ват историята на отношени-
ята между Великобритания и 
САЩ едва ли биха видели ня-
каква връзка между двете съби-
тия. А такава има. И то каква!

Всички проучвания на об-
щественото мнение преди из-
борите в САЩ прогнозираха 
победа на Хилари Клинтън и 
Демократическата партия.

Това очакваха политиче-
ските лидери в Европа и света, 
това предричаха и мнозинство-
то от световните медии, които 
– между другото - и доста пора-
ботиха за тази така желана от 
тях победа…

Очакваната победа обаче 
не се състоя! Малко е да се каже, 
че изненадата от това бе голяма, 
тя бе разтърсваща. Не само за-
ради факта, че крахът на оч-

акванията за победа се случи 
така неочаквано, а от пробля-
съка в колективното съзнание 
на неолибералните глобалис-
ти, че рухва техния проект за 
нов световен ред. Точно така, 
както се случи с нас – маркси-
стите - преди 30 години…

И в двата случая става дума 
за непознаването, а от него и 
за подценяването на вътреш-
ните антисистемни противо-
речия, както при капитализма, 
така и при социализма. И в една-
та, и в другата система, полити-
ците и политолозите смятаха, че 
такива противоречия са при-
същи на противниковата сис-
тема, а в тяхната такива няма.

Преди три десетилетие тази 
самозаблуда катурна социа-
лизма в СССР и Източна Евро-
па. Сега е ред на капитализма, 
който гъмжи от противоречия – 
класови, расови, национални, 
социокултурни и т.н. Но най-
опасни за капиталистическа-
та система са противоречията 
в управляващата буржоазна-
та класа - и особено - между 
различните кръгове на едрите 
корпоративни формации. 

Те имат своето политическо 
представителство в лицето на 
съответните партии. В САЩ те 
са само две като защитават раз-
лични, понякога антагонистич-
ни вътрешносистемни инте-
реси. Точно такова е сега поло-
жението в най-мощната капита-
листическа държава в света. 

Пълната зависимост на 
америконският политичиски 
елит от финансовата олигар-
хия вече не е нещо ново и не-
известно. То има дълга история 
– още от времето на Граждан-
ската война в САЩ. 

Зависими са, както стана 
вече дума, и двете основни по-
литически партии там  -  Демо-
кратическата и Републикан-
ската. И не е вярно клиширано-
то в марксистката идеологи-
ческа литература твърдение, 
че между двете партии няма ни-
каква разлика. 

Такава има! И тя никак не 
е за пренебрегване. Вярно е 
че двете основни политически 
сили в САЩ  са партии на ед-
рия капитал. Но самият едър 
капитал не е единен. Когато  
капиталистическата система е в 
смъртна опасност той е  единен, 
но във всички други случаи - не. 
И след като има различия между 

двете основни фракции на ед-
рия монополистичен капитал 
в САЩ те се пренасят и върху 
двете политически партии. 

Тези различия не са малко, 
но сега ще разгледаме само две 
от тях, които . се отнася как-
то до вътрешната, така и до 
външната политика на  стра-
ната.

Във вътрешната политика 
Републиканската партия из-
разява възгледите на консер-
вативно настроените амери-
канци. А на политическия кон-
серватизъм е присъщ култът 
към традиционните ценнос-
ти и институции – държавата, 
армията, семейството, учили-
щето, при това не само с обра-
зователните му, но и с възпи-
тателните му функции.

Важно място в тази ценност-
на система заема църквата и 
особено - религията. Крайният, 
събирателният стремеж на при-
вържениците на тази система, е 
формирането на единна север-
ноамериканска нация. Това е 

ядрото на идеологията на Ре-
публиканската партия, идео-
логията на американския из-
олационизъм и патриотизъм, 
чиито привърженици са глав-
но жителите южните и цен-
тралните щати, малкия и сре-
ден бизнес. А и не малка част от 
американския пролетарият.

Но тази идеология има сво-
ите привърженици и сред най-
едрия корпоративен капитал, 
действащ главно в реалната 
икономика в промишлеността 
и селското стопанство.

Съвсем различна е идео-
логическата доктрина на Де-
мократическата партия. Дори 
емоционалните нагласи в нея се 
различават от тези на консерва-
торите-републиканци. Нейна-
та идейна сърцевина в мина-
лото бе либерализма, а днес е 
неолиберализма.

В началото на съществуване-
то на САЩ между тези два миро-
гледа нямаше рязка, ясна грани-
ца. В определени случаи те пре-
ливаха един в друг. Идеята за 
абсолютно свободния пазар, 
за неограничената с нищо 
свободна стопанска иници-
атива на всеки човек и днес 
се споделят от мнозинството 
американци без оглед на глав-
ните буржоазни партии, кои-
то поддържат.

Но крайният индивидуали-
зъм, преминаващ в един агреси-
вен егоизъм, пълният отказ от 
всякакви форми на колективно 
съжителство правят либерали-
зма неприемлив в една общност, 
която се стреми да се превърне в 
единна нация със своя мощна 
държава. Да не говорим пък за 
безчислените религиозни общ-
ности, действащи в САЩ. А кул-
тът към индивида, който само по 
прагматични, користни причини 
пребивава в тях, им е неприем-
лив, дори враждебен. Не случай-
но териториите на властващия 
либерализъм са щатите по край-
брежията на двата океана и цен-
тралния север на САЩ.

Социалните слоеве, които 
споделят идеите на либерали-
зма, са главно представители-
те на свободните професии, 
които в САЩ не са никак мал-
ко, бизнеса в сферите на услуги-
те и най-вече едрият финансов 
капитал, който ненавижда дър-
жавните граници, смятайки ги 
за абсолютен анахронизъм за 
съвременния свят. 

Може да се каже, че Д. 
Тръмп е открито саботиран 
и от висшата администрация 
на страната, заемаща своите 
и на семействата си позиции, 
получени от почти полувеков-
ното господство на либерално 
настроените президенти - от 
Дж. Картър до Б. Обама

Враждебна на Д. Тръмп, в го-
лямата си част, е и художест-
вено-творческата интелиген-
ция, която интелектуално вла-
дее медийното пространство 
в САЩ. 

На стр. 8

ФЕНомЕНът 
ДоНалД тръмп 

Проф . Минчо П. Минчев

Президент като Доналд 
Тръмр Съединените 
щати не са имали поне 
от началото на ХХ век. А 

може да се окаже, че изобщо не 
са имали в тяхната история.

Просторек, еднакво арогантен 
във и извън собствената си родина, 
съвършено неосведомен за света и 
опасно непредвидим в действията 

си, той постъпателно руши установения преди четири десетиле-
тия от неолиберализма световен ред. 
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Именно те създават погреш-

ното впечатление, че Д. Тръм-
пм е скандална личност, неже-
лана от мнозинството амери-
канци.

А всъщност, положението е 
точно обратното! Мнозинство-
то от американското население 
подкрепя своя президент. При 
това, тази подкрепа расте и ще 
продължи да расте. 

Това не дава спокойствие на 
социално-политическите и те-
риториални центрове на нео-
либерлизма. От тях идва така яр-
остното отричане на всяко дейст-
вие на Д. Тръмп - както във въ-
трешната, така и във външната 
политика на САЩ. 

Вътрешното противопоставя-
не между двете политически тече-
ния - на либералното и консер-
вативното - естествено се прена-
ся и върху външната политика 
на САЩ. То води началото си от 
времето на Гражданската война, 
когато изолационизмът се под-
лага на съмнение и се заражда 
англосаксонския проект за све-
товно господство. 

Това, което е общо за външ-
ната политика и на двете основ-
ни идейни течения в САЩ, е ней-
ната липса на диалогичност, 
арогантна и агресивна. 

Но между тях има и различия. 
При това немалки. Те са и в прио-

ритетите, и в желаните съюзни-
ци за нея, и в определянето на 
близките цели. 

        Идеологическата сърце-
вина на мирогледа на Демокра-
тическата партия във външна-
та политика е: световно господ-
ство на англосаксонските дър-
жави.

Преди президентските из-
бори, които Тръм спечел почти 
всички големи познавачи на аме-
риканския палитически живот 
даваха предимство на Хилари 
Клинтън представителка на сил-
но глобализиралия се едър фи-
нансов капитал. 

На другата страна е монополи-
стическият промишлен капитал. 
Условно казано - той е американ-
ският национален капитал. Пом-
ним лозунга на Тръмп: “Америка - 
преди всичко!». 

След известно колебание за 
официален език на новата тогава 
независима държава е определен 
английският. Така САЩ стават бъ-
деща част от световната англосак-
сонска геополитическа общност. За 
по-точно понякога я наричат общ-
ност на англоезичните народи. 

По този начин в американската 
външна и вътрешна политика се за-
раждат две идеологически течения: 
едното - на изолационизма и вто-
рото – на англосаксонското един-
ство. И така е до днес – вече почти 
двеста и петдесет години!…

Разбира се, това не е единстве-
ното разделение на американския 
т.нар. „истеблишмънт”, но то ви-
наги – кога скрито, кога открито, 
е играло съществена роля в раз-
витието на великата държава. 

Привърженици на тези две 
идейно-политически течения 
има и в двете основни партии – 
Републиканската и Демократи-
ческата. Те много често са опре-
деляли стратегическата линия на 
американската външна политика, 
но в първата преобладават изола-
ционистките настроения, във 
втората – тези на англосаксон-
ския експанзионизъм, който 
през последните десетилетия, се 
въплъти в идеологията на гло-
бализма.

Естествен бе стремежът на 
СЬЩ към намиране на свое 
„място под слънцето” и въпреки 
различията между двете основ-
ни партии и предпочитаната от 
тях политическа линия, има и 
нещо, което ги обединява – тях-
ното агресивно поведение във 
външната политика и стреме-
жът най-напред към регионално, 
а след Първата световна война 
и към световно господство. 

До Гражданската война 
1861-1865 г. в САЩ еднознач-
но преобладава линията на 
изолационизма, като импе-
риалистическите му амбиции 
се ограничават само в рамките 

на двете Америки – Северна и 
Южна. Европейските проблеми 
остават встрани. 

След Гражданската война, 
която премахва робството, за-
почва бурното развитие на аме-
риканската икономика, която 
в края на XlX век става водеща 
в света. Идеята за англосаксон-
ско единство с Великобрита-
ния при решаване на светов-
ните дела печели все повече 
привърженици.

Това става не без усилията 
на някогашната метрополия, 
т.е. на Великобритания. Така, 
през Първата световна война, 
САЩ и Великобритания са во-
енни партньори, а след нея, ко-
гато от длъжник Щатите се пре-
връщат в кредитор на Лондон, 
те стават стратегически съю-
зници.

Това положение е предва-
рително подготвено със създа-
дената през 1913 г. Федерална 
резервна система, която отне-
ма от американската държава 
правото є да емитира собстве-
на валута.

В периода между двете све-

товни войни идеята за англо-
саксонско братство и един-
ство окончателно се префор-
матира в проект за световно 
господство на англоезичните 
народи. 

Пряко и упорито този про-
ект е заявен от У. Чърчил на 
05.03.1946 г., в речта му в Уни-
верситета на американския 
град Фултън, когато вече не е 
премиер на Обединеното крал-
ство.

 Този капитал и неговата 
партия  също са агресивни и се 
борят за световно господство. Но 
те  разчитат на други съюзници 
и имат други приоритети.  

            Увереността на англо-
саксоскиге глобалисти, че Х. 
Клинтън ще бъде новият пре-
зидент на САЩ, подклажда-
на от най-влиятелните светов-
ни медии, бе толкова силна,  че 
британските консерватори на 
Тереза Мей предизвикаха твър-
де прибързано т.нар. Брекзит. 
Спечели Тръмп и стана неудо-
бен за цялата световна либе-
рална общност. Включитилно 
и... българската. 

ФЕНомЕНът ДоНалД тръмп 
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безстрашния, интелиген-
тен и красив съветски разуз-
навач Щирлиц. Той извиква 
при себе си шефа на КГБ Юрий 
Андропов и изразява катего-
ричното си желание да бъде не-
забавно издирен героят-раз-
узнавач и да бъде награден с 
най-високото държавно отли-
чие на СССР.

Андропов обяснява, че 
Щирлиц е роден от авторово-
то въображение.

Брежнев е разочарован. 
Той тъжно поклаща глава и 
казва само: „Жалко!”…

Не ни е известно дали от нео-

сведоменост или от недобросъ-
вестност Андропов е премъл-
чал, че завладяващия образ на 
Щирлиц е имал действителен 
прототип, и че той е българин. 
В резултат, Борис Афанасиевич 
се разминава с възможността 
да стане носител на най-висо-
кото държавно отличие на Съ-
ветския съюз.

Той бе кавалер на ордени-
те „Червено знаме“, „Отечес-
твена война“ - първа степен, 
„Червена звезда“, Почетен 
знак, както и „Народна репу-
блика България” - първа сте-
пен. Освен това бе и заслужил 
деятел на културата на РСФ-
СР.

КОЙ?
Руският писател и мой до-

бър приятел, родом в Молдова 
- Алексей Казаков - в бестселъ-
ра си „Шпионаж и писатели”, е 
отделил цели 20 страници на 
въпроса, който е занимавал 
мнозина: Кой е прототипът на 
Щирлиц?  На съветския разуз-
навач, както той бе представен 
на милионите хора, които гледа-
ха и гледат този забележителен 
филм – „Седемнадесет мига на 
пролетта“ и обявеният за про-
тотип на Щирлиц съветски раз-

узнавач Максим Исаев.
Андрей Казаков бе изчел ог-

ромна литература по въпроса и 
въпреки това няма своя задово-
лителен отговор кой е бил онзи 
разузнавач, който се е добрал 
до върха на нацистката верти-
кала.

Юлиан Семьонов - създа-
телят на литературния образ 
на супергероя Щирлиц, ви-
наги е отговарял с неохота на 
поставения му в този смисъл 
въпрос. Най-смисленият негов 
отговор е бил: „Ако писателят 
добре познава работата на раз-
узнавачите, които изнесоха на 
гърба си Втората световна вой-
на, героят който ще създадат, 
макар и измислен и събирате-
лен, ще бъде жив и конкретен“.

Красиво, но не удовлетво-
рява.

Веднъж в разговор с Алексей 
му подхвърлих: „Не си ли си за-
давал въпроса, защо Юлиан Се-
мьонов бе толкова голям прия-
тел на България?“

Освен в мои публикации и в 
„Шпионаж и писатели” на Ка-
заков, има още няколко реда 
в една книга на журналиста 
от сп. „Огонек” Юрий Корни-
лов, който споменава за разго-
вор с уважавания в Русия бъл-

гарски писател Богомил Рай-
нов, състоял се в страната, в ко-
ято „Карлсон живее на покрива“. 
Там той споделил с него, че сред 
прототиповете, които Юлиан 
Семьонов използвал за образа 
на Максим Исаев – Щирлиц, 
е и българинът Борис Афана-
сиев. Черти от неговия характер 
сам той е използвал в образа на 
Емил Боев, героят на знамени-
тата му книга „Господин Никой“.

ЕДИН НЕОБЯСНЕН ПОДВИГ
Курската битка е най-ре-

шаващата в хода на Втората 
световна война. Алфред Йо-
дъл, началник на Оператив-
ното командване на Вермах-

та, прави следното признание 
пред съда в Нюрнберг:

„Сталин получи документи-
те за нашето настъпление при 
Курск, много-много по-рано, от-
колкото тези планове се оказа-
ха на бюрото ми. По-рано дори 
и от прочитането им от фю-
рера… ”

Ще добавя още, че заедно с 
тия документи по операцията 
„Цитадела”, Кремъл получава 
и чертежите, и техническите 
характеристики на новия гер-
мански  танк-чудо „Пантера”.

Единствено, което и досе-
га се знае е, че тия секретни и 
най-строго охранявани доку-
менти, са предадени на агент с 
псевдоним „Вертер”.

В печата се появиха несъсто-
ятелни публикации, че това бил 
личният фотограф на Хитлер 
- Хенрих Хофман - човекът, 
който през 1929 година запоз-
нава фюрера със 17-годишната 
Ева Браун.

Любителите на сензации ви-
дяха в образа на Щирлиц съ-
трудника на Гестапо Вили Ле-
ман. Той наистина е бил вербу-
ван от ГПУ през 1920 година, но 
след като немското разузнаване 
през 1942 година разбива някои 
от съветските шифри, Леман е 

СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ЖИВОТА НА 
разкрит и разстрелян. Не, не е 
той.

Валтер Шеленберг в спо-
мените си  дори стига дотам да 
сочи като съветски шпионин са-
мия началник на Гестапо – Хай-
нрих Мюлер, но и това не е се-
риозно.

Шефът на разузнаването 
на ГФР Райнхард Гелен пра-
ви  фантастичното предполо-
жение, че за съветското разуз-
наване работил самият Мар-
тин Борман, вторият човек в 
националсоциалистическа-
та партия след Хитлер. Синът 
на Борман обаче опровергава: 
„Това е чиста глупост. Гелен е 
лакей на американците и при-
казва простотии, за да трупа 
актив. Баща ми вярваше в Хит-
лер, за него той беше Бог. Три 
седмици преди падането на Бер-
лин той ми каза, че Германия ще 
удържи победа, че един дори уми-
ращ лъв може да нанесе с лапа 
смъртоносен удар… ”

Сега вече сме близо до от-
говора. „Вертер” е човек от 
най-близкото обкръжение на 
Мартин Борман. Само такъв 
човек би могъл да има достъп 

до тайните на операция „Ци-
тадела”.

Кой е той?

ЧОВЕКЪТ НА БОРМАН
В епохалното си изследва-

не, основано на архивни доку-
менти, „Външното разузнава-
не на Русия” А. Колпадики и Д. 
Прохоров пишат:

„През  юни  1942  година   Бо-
рис  Афанасиев  пристига  в  
Берлин,  за   да 

 възстанови (курсивът мой 
– Б. Ц.) полезни  за разузнаване-
то връзки в това число и задача 
да се добере до райхслайтера на 
НСДАП Мартин Борман”.

По този повод Алексей Ка-
заков пише: „Да възстанови” 
– значи вече е имал връзка с 
Борман!…

МАРТИН БОРМАН И 
БЪЛГАРСКАТА ВРЪЗКА
Когато Борман, през 1930 

година, е все още никому не-
известен редови функционер 
на националсоциалистиче-
ската партия, той живее край 
Виена в един пансион, при-
надлежащ на фрау Бехщайн.

Тогава там живее и студен-
тът по философия Борис Афа-
насиев. Живее под прикритие, с 
турски паспорт.

Оттогава са и първите харак-
теристики, които получават в 
ОГПУ за Мартин Борман  (ОПУ - 
1923-1934, НКВД - 1934-41, НКГБ 
– след 1941).

През 1930 година Борман 
се жени за Герда Бух, идейна 
привърженичка на национал-
социализма, дъщеря на висшия 
партиен съдия Валтер Бух. На 
сватбата кумува самият Адолф 
Хитлер. Като близък познат от 
пансиона е поканен и Борис  
Афанасиев. Той ще присъства 
и на кръщенето на сина на Бор-
ман, на което кръстник ще бъде 
пак Адолф Хитлер…

За съжаление тази връзка 
навремето не е оценена подоба-
ващо от ОГПУ. На  Афанасиев са 
възложени други задачи, също 
важни – проникване в Белог-
вардейския център в Париж, 
отвличането на генералите Ку-
тепов и Евгений Милер, връз-
ка с атентаторите в Марсилия 
и други.

ПРОПУСНАТИЯТ ШАНС
По-късно в НКВД решават, 

че възможността да се про-
никне близо до втория човек 
в Райха, е реална и важна, но 
това става само броени дни пре-
ди нападението на Германия 
над СССР.

Борис  Афанасиев   полу-
чава задачата да се добере до 
Борман.

През 1941 година той не ус-
пява да извърши това.
БОРМАН ЛИ ?! ДЕТО УМРЯ 

В КОСТРОМА?
През седемдесетте години на 

миналия век Кирил Ковалджи, 
отговорен редактор на списа-
ние „Советская литература” 
на френски език, в своите „ли-
тературни бележки”, разказва 
за Борис Афанасиев, който по 
това време е заместник главен 
редактор на списанието: „Бо-
рис Афанасиев беше работохо-
лик. Обичаше изящните обувки 
и нескафе с каймак. Понякога 
разказваше невероятни исто-

рии…”
Веднъж Ковалджи отва-

ря дума за Мартин Борман. И 
Афанасиев, между другото, под-
хвърля: „Ааа, Борман, дето умря 
в Кострома!”. Но не продължил 
и не развил мисълта си. Откло-
нил темата…

Според Ковалджи това 
било просто желание Борис 
Афанасиев да подчертае, как-
то и друг път го е правил, че не е 
случаен човек, че владее много 
тайни, и много информация…

В моето познанство с Бо-
рис Афанасиев разбрах, че 
това не беше онова, за което 
пише Ковалджи.

Това си беше похват на бай 
Борис. Той беше приказлив чо-
век, обичаше да разказва, но ни-
кога докрай. И никога в пряк 

текст не обясняваше неверо-
ятните си истории. Оставяше 
слушателя сам да си прави из-
водите или да разчита подтекс-
та…

След обнародването на 
книгата на Ковалджи, неочак-
вано журналисти от „Москов-
ский комсомолец” откриха във  
Веденското гробище в Мос-
ква, надгробна плоча, на ко-
ято с готически шрифт бе из-
дълбано името MARTIN BOR-
MAN 1900-1973.

Публикувана бе и снимка на 
плочата. Това се превърна в 
голяма сензация. Когато след 
публикациите специална ко-
мисия отива в гробището, не 
намира плочата. Тя изчезнала 
така загадъчно, както и неочак-

вано, и изненадващо бе открита 
във Веденското гробище.

В духа на бай Борис Афана-
сиев няма да доразказваме ис-
торията. Ще оставим читателя 
сам да направи своите заключе-
ния…

Вместо това предлагаме
ОТКЛОНЕНИЕ ЗА 

РАЗМИСЪЛ
Борис Афанасиев е роден 

като Борис Манолов Атана-
сов на 15  юли 1902 година в гр. 
Лом.

Вече знаем, че е бил прото-
тип на майор Деянов от пър-
вия епизод на сериала „На все-
ки километър”. И никак не е слу-
чайно, че първият епизод за-
почва със събития в гр. Лом.

Баща му е бил прошенопи-
сец в общината, но почива, ко-
гато Борис е само на 6 години. За 
да изхранва петте си деца, май-
ката започва да пере и готви в 

дома на един адвокат. Помага 
й Борис, от малък. Работи отна-
чало в чужди лозя, а после и в ту-
хларната в града.

Като ученик в гимназията 
и педагогическото училище, 
учител му е бил Тодор Павлов.

В лозята Борис е укривал по-
големия си брат Атанас, който 
ще емигрира в Съветска Русия 
след Септемврийското въстание. 
Там ще стане авиатор. Като ле-
тец ще участва във войната, след 
Девети септември ще се завърне 
в България, ще стигне до звание 
генерал-лейтенант, ще заема и 
длъжността зам.-министър на 
Народната отбрана.

Самият Борис ще замине с 
партийно поръчение за Съвет-
ска Русия през 1922 година, с 
документи на бойник на ба-

рон Врангел - казак с рубашка, 
с колан и казашки калпак!

Ще бъде привлечен в орга-
ните на ГПУ като скромен сту-
дент по философия. С турски 
паспорт ще бъде изпратен във 
Виена, по онова време център 
на международния шпионаж. 

Ще се настани в пансиона на 
бившата съпруга на наследника 
на световноизвестната фирма 
за пиана и рояли „Бехщайн”.

За този период Борис Афа-
насиев споделя: 

„Трябваше да бъда артист, 
но не можех да разчитам на ап-
лодисменти. А и артистът на 
сцената ако сгреши, не може да 
има последствия, каквито би 
имала грешката на разузнава-
ча…

Фрау Бехщайн беше власт-
на жена, имаше наследствени 
имения и в Австрия, и в Герма-
ния. Беше много информирана 
за всичко, което ставаше в Ав-
стрия и в Германия. Освен това 
майката на мъжа ù имаше замъ-
ци и вили, които беше предоста-
вила на видни хитлеристи. Са-
мата тя бе безкрайно активна 
и имаше достъп до най-секрет-
ни документи на набиращата 
скорост националсоциалисти-
ческа партия. В добавка друга-
рувах с Мартин Борман, също 
квартирант на фрау Бехщайн. 
За съжаление, ръководството 
на ГПУ не оцени както трябва 
всички тези  възможности…

Получих задача да замина за 
Париж като млад литературо-
вед, да усъвършенствам френ-
ския си и да защитя докторат 
в Сорбоната. Документите ми 
бяха на чешки емигрант, живе-
ещ в Канада…

Изпълних и двете задачи, 
като същевременно живеех и 
втори живот – като казашки 
офицер в леговището на Бя-
лата емиграция в Париж“…

СВРЪХСЕКРЕТНО И ДО 
ДНЕС

Само по оскъдни данни от 
изследванията на биографа 
на тайните служби Колпади-
ки, Афанасиев участва актив-
но в разгромяването на центъ-
ра на троцкиските в Париж.

И до днес не е известно в де-
тайли как Москва успява да из-
земе целия архив на Лев Дави-
дович Троцки, заедно с доку-
ментите на Четвъртия интерна-
ционал.

Върхът на разузнаваческото 
изкуство на съветските агенти, 
е доставянето на бюрото на Ста-
лин на всички адреси и лица на 
троцските шпиони в СССР.

По този повод АЛЕКСЕЙ КА-
ЗАКОВ пише:

„Е, какъв по-добър подарък 
за Сталин, а!“

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР
При всичко това в Борис 

Афанасиев не е преставал на 
живее човекът с душа, човекът  
от  кръв и плът.

На стр. 10

ИСТИНСКИЯ ЩИРЛИЦ

Tази общност и нейните донори не са се отказали от на-
мерението си да насочат  международната дейност в 
желана от тях посока. Или да го отстранят от поста му. Но 
ако той се заинати и не приеме нито една от тези две опции 

има и  трета, неведнъж използвана опция, принадлежаща към 
американските политически традиции...

Графика на Борис АФАНАСИЕВ от нар. художник на РСФ-
СР Н. Н. Жуков

Леонид БРЕЖНЕВ

Алфред ЙОДъЛ

Мартин БОРМАН

Борис АФАНАСИЕВ
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сович, тези хора, за които „друга 
дума не са измислили“, народът 
ще ги възненавиди още пове-
че - тук зависимостта е пряка, 
линейна.

Веднъж попитали Йосиф 
Бродски: как се отнася към 
колхозите - за или против? „А 
как към колхозите се отнася 
Евтушенко?“ - попитал поетът. 
„Той е против“ - отговорили на 
Бродски. „Е, щом Евтушенко е 
против колхозите, значи аз съм 
за“ - решително отговаря бъ-
дещият носител на Нобелова 
награда за литература.

С Чубайс се получава имен-
но така - щом той защитава 
някого - значи ние сме против 
него и против тези, които Чуб-
айс защитава.

Не е сложно да намерим 
биографията на Анатолий 

Борисович. 
През 1977 година той за-

вършва Ленинградския Ико-
номическо-инженерен Инсти-
тут (ЛИЭИ) „Палмиро Толиати“. 
През годините 1977-1982 пак 
там работи като инженер, асис-
тент, от 1980 до 1990 година е 
доцент.

ЛИЭИ — това е Ленин-
градския Икономическо-ин-
женерен Институт „Палмиро 
Толиати“. Аз също съм учил в 
това висше учебно заведение, 
завърших го през 1991 година. 
Нито съм виждал, нито съм 
чувал за Чубайс там - своята 
преподавателска дейност той 
води в друга сграда.

В навечерието на крушение-
то на СССР Чубайс започва сво-
ята кариера на чиновник - през 
1990-та Анатолий Борисович 
става заместник-председател 
на изпълкома на Ленсъвета, 
през 1990-1991 година е първи 
заместник-председател на из-
пълкома. От юли 1991 година 
е главен икономически съвет-
ник на Анатолий Собчак, кме-
та на Петербург.

Само след няколко месеца 
Чубайс прави голям скок към 
Москва, в министерско кре-
сло - от ноември 1991 година 
е председател на Държавния 
комитет на РФ за управле-
ние на държавното имуще-
ство (ГКИ). По този начин той 
става главен „приватизатор“ 
на Руската Федерация - през 
1992 година започва онази съ-
щата печално знаменита про-
грама, в резултат на която, по 
думите на Чубайс, всеки рус-
нак е трябвало „да получи вау-
чер за два автомобила Волга“.  За 
пет години са издадени 150 ми-
лиона приватизационни чека - 
нито една история за получава-
нето на „Волга“ никъде и никъде 
не се наблюдава.

Откровението

Самият Чубайс се изказва 
относно миналата приватиза-
ция по следния начин, по-до-
бре не може и да се каже.

„Приватизацията има мно-
го недостатъци: и икономиче-
ски, и политически, и социални. 
Но тя има едно достойнство - 
тя се състоя. И това достойн-
ство струва скъпо. В крайна 
сметка, това е по-добре, откол-
кото обоснована, ефективна 
във всички отношения и безпо-
грешна като модел приватиза-
ция, която остава като модел“ 
- твърди Анатолий Борисо-
вич.

Защо е трябвало прибър-
зано да се провежда „сурова и 

недоработена“ приватизация, 
защо безпогрешният модел е 
трябвало да си остане само мо-
дел, тогава Чубайс не казва. 
По-късно казва - сиреч, ние не 
се занимавахме със събиране-
то на пари, а с унищожаване-
то на комунизма!

И не е било нужно да обяс-
нява - народът го разбра и без 
думи. Ето при нашите съседи, в 
Китай не е имало никаква при-
ватизация, затова и достойн-
ствата там са съвсем други. Чуб-
айсовата приватизация има 
само едно достойнство - тя се е 
състояла, а китайският модел 
предлага ръст на икономиката 
и тежест на Китай като световна 
държава, която не се отказва от 
своята история.

Но да се върнем към 
биографията на г-н 

Чубайс. 
От 1993 година той започва 

и кариерата си на политик - ста-
ва депутат в Думата. След което 
през целия си живот Чубайс ще 
бъде или просто чиновник, или 
чиновник от политиката.

Длъжностите, които заема 
винаги са ключови и осново-
полагащи. Именно той коор-
динира финансирането на из-
бирателната кампания на Бо-
рис Елцин на изборите през 

1996 година. След победата 
Анатолий Борисович оглавява 
Администрацията на президен-
та. А година по-късно, през 1997 
година, Анатолий Чубайс е на-
значен за министър на фи-
нансите на Руската Федера-
ция. През 1998 година той огла-
вява  РАО „ЕЭС России“ (Руско 
акционерно дружество „Единна 
Енергийна Система на Русия“) 
и започва да „реформира“ един-
ната енергийна система на 
страната. Резултатът от тази 
реформа е видима за всеки от 
нас, когато си плащаме смет-
ките за електричество. Забеле-
жително е, че самият Чубайс, 
на страниците на либерален 
вестник, привежда аргумен-

ти в полза на своите действия 
все в същия поразителен стил 
„учението на Ленин е правилно, 
защото е вярно“.

Ето какво пише той: „Глав-
ната цел на реформата бе оси-
гуряването на инвестиционния 
тласък“.

Това е неочаквано - ние 
мислехме, че целта на рефор-
мите е намаляването на разхо-
дите и цените, ръста на произ-
водството на електроенергия. 
Не, оказва се, че „тласъкът 
е целта“. Инвестиционният! 
При тези действия и тази фра-
зеология у народа се изгражда 
впечатлението, че „тласъкът“ 
обикновено се случва в Лондон, 
и обикновено след кражбата на 
държавни средства под форма-
та на „реформи“.

„Преди десет години, през 
юни 2008 година, завърши най-
важният етап на реформата 
на електроенергетиката на Ру-
сия - реорганизацията на РАО 
„ЕЭС России“. Отрасълът, счи-
тан за нереформируем монопол, 
контролиран от държавата, за-
почна да се превръща в пазарен, 
основаващ се на конкуренция-
та и частната собственост“ - 
твърди реформаторът.

И какво даде вашата „рефор-
ма“? „Монополът - това е лошо“ 
- винаги ни учат „пазарниците“ 

като Чубайс. Може би, след уни-
щожаването на монопола пад-
наха цените?

„Що се отнася до населени-
ето, то ръстът на цените за 
електрическа енергия през 2017 
година, сравнено с 2008 година, е 
107%, а нивото на потребител-
ските цени за същия период е 
нараснало с 94%. По този начин, 
средногодишното повишение на 
темповете на ръст на цените 
на електроенергията за населе-
нието, в сравнение с инфлация-
та, е 1,2%“ - радва се Чубайс.

Те ти, булка, и 
Чубайсовден! 

Оказва се, че след пазар-
ните реформи за десет годи-
ни цената на електричество-
то се е удвоила! Леле! А Чубайс 
изобщо не желае да види фа-
кта, че потребителските цени 
растат след ръста на цените на 
електроенергията, а именно 
електричеството и бензинът 
са двигателите на цените на 
всичко по света, в частност на 
територията на Русия.

А ние ще кажем: благода-
рение на „реформата“ на Чуб-
айс цените на всичко в Русия 
постоянно растат - и краят на 
всичко това се не види.

„По данни на OECD (отчита 
се паритета на покупателна-
та способност) през 2016 година 
нивото на цените за електрое-
нергия в Русия е с 12% по-ни-
ско от САЩ, с 65% по-ниско от 
Франция и повече от три пъти 
по-ниско, отколкото в Герма-
ния“ - уверява ни Чубайс.

Ето този метод винаги ме 
поразява: вземат се данни от 
някаква западна агенция и се 
опитват да убедят народа ни, че 
живее добре. Не разбира глупа-
вият, какво щастие му е донесъл 
Чубайс. Не, народът всичко раз-
бира - затова и ненавижда Чуб-
айс като никого другиго.

„Анализът ни потвърждава, 
че през последните десет години 
няма никакви катастрофални 
ценови последствия от прехода 
към пазарно ценообразуване“ - 
казва великият реформатор.

Тази последна точка пора-
зява изобщо. „Няма катастро-
фални последствия“ - значи ре-
формата е успешна. Ето това е 
логика. А положителни движе-
ния има ли? Няма. Защо тогава 
беше нужно да се прави „рефор-
мата“?

Ще отговворя защо - за да 
бъдат предадени мощности-
те за производство на електро-
енергия в ръцете на западните 
компании.
И Западът е благодарен на 

Чубайс.
„Анатолий Чубайс има пра-

во да гласува от името на око-
ло 35% от акциите на РАО, при-
надлежащи на чуждестранни 

компании. Акциите съществу-
ват под формата на американ-
ски депозитарни записи (ADR). 
Номинален притежател на ADR 
е The Bank of New York. А съглас-
но договора между РАО „ЕЭС 
России“ и Bank of New York пра-
во да гласува от името на при-
тежателите на ADR еднолично 
принадлежи на председателя на 
РАО. Съвкупният обем на кон-
тролираните средства е 3,25 ми-
лиарда долара“ - по информа-
ция на вестник „Коммерсант“.

Само че един въпрос не може 
да ме напусне: какво отношение 
към бизнеса има Чубайс?

През целия си живот е про-
давал, а по-точно, раздавал на 
нужните хора държавното иму-
щество. Занимавал се е с поли-
тика, бил е чиновник. Разпилвал 
е единната енергийна система 
на страната.

По-добре е да не говори от 
името на едрия бизнес - да не 
ядосва хората. Защото народът 
разбира. И помни всичко.
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В разузнаването има за-
кон: първо да умрат чувства-
та!… Но този закон истински-
ят разузнавач се стреми нико-
га да не изпълнява…

ЖАК НАТАН:
1936
Париж. „Веднъж бях изне-

надан на улицата. Една луксоз-
на кола внезапно спря и от нея 
излезе млад представителен 
мъж. Приближи до мен и любез-
но заговори на български…

Чак сега познах в него прия-
теля ми от Москва Борис Афа-
насиев. Той дружеше и с Благой 
Попов тогава. Качи ме в кола-
та, заведе ме в луксозен магазин, 
купи ми хубави дрехи… После 
прекарахме целия ден в разгово-
ри“…

БОРИС АФАНАСИЕВ:
„Разбира се това беше про-

тивопоказано за разузнавача. 
Крайно рискована постъпка. Но 
не можах да издържа на изкуше-
нието да помогна на сънарод-
ник… на приятел.“

КЛАСИКА В ПАРИЖ
И до днес в големите шпи-

онски централи изучават от-
вличанията на белите генера-
ли Кутепов и Евгений Милер 
като класика в изкуството на 
разузнаването.

Кутепов е отвлечен като от 
една полицейска кола спират 
до генерала и от колата изли-
зат двама френски полицаи, 
които го поканват да посети 
префектурата.

Спокоен, генералът влиза, 

упоен е и е откаран на приста-
нището. Дозата приспивателно 
обаче е била  прекалено голяма. 
Не пристига жив на приста-

нището в Одеса.
Взети са мерки това да не се 

повтори при втория по важност 
след Кутепов белогвардейски 
генерал Евгений Милер.

БОРИС АФАНАСИЕВ:
Написах писмо на бланка на 

германска организация в Париж 
като канех от името на Генерал-
ния щаб на Вермахта Милер на 
среща с генерали от Щаба.

Той тръгна като взе със себе 
си най-близкия си помощник.

Това бях аз.
Много по-късно разбрах, че 

съм надценил себе си и съм подце-
нил генерала.

Преди да тръгне с мен той 
написал писмо, в което обяснява: 
„Отивам на среща с представи-

тели на Генералния щаб на Хит-
лер заедно с моя помощник…

Помощникът - казашки офи-
цер преминал огън и вода…

Ако не се върна след осем часа, 
значи нещо се е случило с мен. Взе-
майте мерки!“

Оставя го на бюрото.
На дежурния офицер казва, 

че ако не се върне след осем часа 
да отворят писмото, оставено в 
кабинета му.

Минават осем часа, писмото 
е отворено, бие се тревога.

Още щом ме извикаха в щаба 
разбрах, че нещо не е вред.

Прочетоха писмото на Ми-
лер.

Запазих самообладание. Казах 
че бяхме заедно при германците, 
обсъдихме важни въпроси, които 
сам генерал Милер ще им предаде, 
че сме се разделили след срещата и 
толкова…

Поехме към Сюрте женерал - 
френското контраразузнаване.

Излезли веднъж на улицата, 
отклоних вниманието им, мет-
нах се в колата наблизо и офей-
ках…

В същото време генерал Ми-
лер, по мой план, приспан, облечен 
в униформа на заместник капи-
тан на съветски кораб, влачен от 
моряци като препил, е качен на 
кораба без да се прави провер-
ка от френските власти, при-
смивайки се  на кьор кютук пи-
яния руснак…

Този похват е използван от из-
раелските разузнавачи отвле-
кли Адолф Айхман през 1960 
година, за да го качат безпрепят-
ствено на самолет, с който го от-
вличат от Аржентина…

Когато белогвардейците в 
Сюрте женерал се оплакват за-
това, което е станало, в щаба им 
се присмиват: „Ами в ръцете ви 
беше човекът, който знаеше къде 
е Милер, изпуснахте го, а искате 
ние да знаем“…

НА ЖУРНАЛИСТИТЕ С 
ЛЮБОВ

БОРИС АФАНАСИЕВ:
„Прибрах се в хотел „Люте-

ция” и взех вестници. Всички бяха 
изпълнени с информация за атен-
тата в Марсилия – убийството 
на сръбския крал Александър и 
Луи Барту – министър на външ-
ните работи на Фрация.

Светкавична работа. И пъл-
ни подробности – до ден дне-
шен съм благодарен на френски-
те журналисти - там бяха на-
писали дори номерата на паспор-
тите на терористите – чехи с 

канадски паспорти, серия, номе-
ра… три паспорта. Изтръпнах - 
моят паспорт на канадец с чеш-
ки произход бе от същата серия с 
поредния номер.

Отчайваща грешка на бю-
рократите в НКВД.

Но нямаше време да се умува. 
Пред хотела видях вече агенти на 
Сюрте женерал.

Имах разбира се и други доку-
менти.

Поех веднага за Москва като 
планирах: Копенхаген, Стокхолм, 
Хелзинки…

В Малмьо видях преследвачи-
те си.

Лачени обувки, редингот, чер-
ни бомбета… разглеждат сним-
ки - явно моите… На гарата за-
почнаха проверки на паспорти, 
сравнения със снимки… Във влака 
пътуваше с мен една дама. Поп-
риказвахме си, поканих я да пием 
кафе, тръгнахме като на слизане 
от обкръжения от всички стра-
ни влак подвикнах на полицаите: 
проверете ни де, дамата настоя-
ва да пием по кафе… Полицаите 
взеха документите ми, вгледаха 
се в лицето ми, усмихнах се всеп-
рощаващо, кимнаха ми да вървим 
към кафето…

После като седнахме, жена-
та ме попита: ”Кого търсят?”, 
отвърнах „Мен!” Тя се разсмя от 
все сърце…

Зрителите на „На  всеки ки-
лометър” вероятно ще си спом-
нят, че сценаристът Георги 
Марков, е използвал този слу-
чай в един от епизодите на се-
риала…

Продължава в  
следващия брой

Атентатът в Марасилия на 9.10.1934 г., при който Владо Чер-
ноземски застрелва сръбския крал Александър Караджорджи-
евич, и при който загива Луи Барту, министър на външните ра-
боти на Франция

СЕДЕМНАДЕСЕТ МИГА ОТ ЖИВОТА  
НА ИСТИНСКИЯ ЩИРЛИЦ

Николай СТАРИКОВ

Не е възможно народа 
да бъде лъган дълго. 
Съществува някаква 
обща народна памет, 

има някакъв народен смисъл. 
И народът дава своята оценка. 
Отбелязва за себе си и за след-
ващите поколения полити-
ческата фигура, събитие или 
действие. Оцветява ги с черна 
или бяла боя. Оттенъците не 
са за народа. Народът запом-
ня даден политик или със знак 
„плюс“, или със знак „минус“.

А ако той мима „минус на 
плюс“, то такава фигура напус-

ка народната памет. И след ня-
колко десетилетия от този об-
щественик не остава нищо, 
освен някоя изречена фра-
за. Пример за това е Дмитрий 
Шепилов, деец от епохата на 
Хрушчов и Брежнев. За него в 
народната памет остана само 
една фраза: „...присъединилият 
се към тях Шепилов“. Към кого 
се е присъединил, как свършва 
всичко това - малцина знаят, 
а след 50 години и тази фраза 
ще изчезне и другарят Шепи-
лов ще живее изключително в 
паметта на енциклопедиите и 
справочниците.

С Йосиф Сталин ситуация-
та е диаметрално противопо-
ложна: народът помни и ува-
жава Сталин. Същият този 
народ, който по негово време 
минава през колективизация-
та, индустриализацията, чист-
ките, минава през страшни-
те поражения на 1941 година, 

преминава през половината 
Европа до Берлин. Народът е 
простил на Сталин своята бол-
ка и загубите, запазвайки ува-
жение към сталинската твър-
дост, сталинското безсребрие 
и величието на СССР от ста-
линската епоха.

По отношение на Анато-
лий Борисович Чубайс наро-
дът отдавна е решил за себе си. 
Още приживе Чубайс е успял 
да стане символ на мошени-
ческата и грабителска прива-
тизация на народното иму-
щество, и той ще остане като 
такъв символ завинаги. Може 
би няма толкова непопулярна 
фигура в Русия като Чубайс. 
Лидер на антирейтинга, шампи-
он по антипатия. И ето че фами-
лията на Чубайс отново светна 
в новинарските емисии: „Защо 
обществото не разбира Анато-
лий Чубайс“. Водеща публика-
ция в „Яндекс“ е: „Чубайс обви-

ни руснаците в неблагодарност 
към олигарсите“.

Какво се е случило?
„Руското общество, в моето 

разбиране, е дълбоко инфантил-
но, то за 25 години не си напра-
ви труда да каже „благодаря“ на 
бизнеса, веднъж за всичко, което 
бизнесът е направил в страна-
та,“ - казва Чубайс.

„Той (бизнесът) отново по-
строи страната. Той възстано-
ви безнадеждно рухналите съ-
ветски предприятия, той върна 
на хората заплатите, той на-
пълни бюджета с пари. Той съз-
даде източниците за това, ин-
телигенцията да получава сред-
ства за поддържане на култура-
та, науката, образованието.

И всичко това го направиха 
тези, когото обществото нари-
ча олигарси - а друга дума за обо-
значаването на едрите пред-
приемачи даже не са измисли-

ли“.
Ето това заяви Чубайс - и 

новините се изпълниха с „лю-
бов“ към този персонаж. По-
зицията на Чубайс е ясна - нея 
често я озвучават олигарси-
те, либералите, дейците от 90-
те години от чубайсовата ре-
колта - народът в Русия, един 
вид, не е правилният. Небла-
годарен е. Не е разбирал, не 
разбира и едва ли ще разбере 
това благо, което са му доне-
сли Чубайс и неговите довере-
ници.

А пък мен ме заинтересу-
ва такъв въпрос - а защо из-
веднъж Чубайс реши да гово-
ри от името на едрия бизнес? 
Защо той решава да говори като 
морализатор, предизвиквайки 
остър пристъп на раздразне-
ние на милионите руснаци, 
насочено към „едрите пред-
приемачи“?  Нали е очевидно, че 
след думите на Анатолий Бори-

ЧУБайс като сИмвол На оГраБваНЕто На рУсИя

Анатолий ЧУБАЙС
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ВЯРА

Ето — аз дишам,
работя,
живея
и стихове пиша
(тъй както умея).
С живота под вежди
се гледаме строго
и боря се с него,
доколкото мога.
 
С живота сме в разпра,
но ти не разбирай,
че мразя живота.
Напротив, напротив! —
Дори да умирам,
живота със грубите
лапи челични
аз пак ще обичам!
Аз пак ще обичам!
 
Да кажем, сега ми окачат
въжето
и питат:
„Как, искаш ли час да живееш?“

Веднага ще кресна:
„Свалете!
Свалете!
По-скоро свалете
въжето, злодеи!“
 
За него — Живота —
направил бих всичко. —

Летял бих
със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна
ракета, самичък,
бих търсил
в простора
далечна
планета.
 
Но все пак ще чувствам
приятния гъдел,
да гледам как
горе
небето синее.
Все пак ще чувствам
приятния гъдел,
че още живея,
че още ще бъда.
 
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? —
пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.
 

Какво ще остане
от мене тогава? —
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право —
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.
 
Може би искате
да я сразите
моята вяра
във дните честити,
моята вяра,
че утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър?
 
А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?
Не! Неуместно!
Ресто! — Не струва! —
Тя е бронирана
здраво в гърдите
и бронебойни патрони
за нея
няма открити!
Няма открити!

НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Антология

БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА...
Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и...
                                                      толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!
 
Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!
 
14 ч. – 23.07.1942 г.

ПРОЩАЛНО
На жена ми
 
Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя –
вратите не залоствай.
 
Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам –
ще те целуна и ще си отида.

Н
аградата „Георги Джагаров“ за 2019 г. 
бе връчена на Иван Гранитски за не-
говото цялостно поетично и публи-
цистично творчество от председате-

ля на Съюза на българските писатели Боян Ан-
гелов. На тържеството присъстваха мнозина от 
носителите на тази висока литературна награ-
да, колеги и почитатели на българската поезия. 

За литературното наследство и живота на Ге-
орги Джагаров и за творчеството на Иван Гра-
нитски говориха Боян Ангелов, Найден Вълчев, 
Надя Попова, Матей Шопкин, Минчо Минчев, 
Петър Андасаров, Трендафил Василев, Наталия 
Ерменкова. Иван Гранитски прочете стихове 
и сподели спомени от общуването си с Георги 
Джагаров.

ИваН ГраНИтскИ с НаГраДата 
„ГЕорГИ ДжаГаров“

Председателят на Съюза на 
българските писатели Боян Анге-
лов връчи наградата на името на 
Георги Джагаров на поета и лите-
ратуроведа Иван Гранитски Поетът Матей Шопкин говори за поезията и делото на Георги Джагаров

Никола Вапцаров със съпругата си Бойка Вапцарова


